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POVZETEK 

Sodobna družba ima vedno večje zahteve glede uporabe in vključevanja informacijsko 

komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v vse sfere našega življenja, tudi v šole. Te 

so v zadnjih dveh desetletjih doživljale velike spremembe na področju vzgoje in 

izobraževanja. Danes si sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela brez IKT sploh ne moremo 

predstavljati. Omogoča nam optimalne pogoje za izvajanje pouka ter razvija spretnosti in 

kompetence, ki so ključne za uspešno delovanje posameznika v 21. stoletju. Šole so večinoma 

ustrezno opremljene za izvajanje sodobnega učnega procesa, ker imajo na voljo širok spekter 

raznovrstne IKT. Stacionarni, prenosni in tablični računalniki, interaktivne table, mobilni 

telefoni in GPS naprave so le nekatere izmed njih. Zadostna podpora s strani šole spodbuja 

učitelje k uporabi IKT, čeprav je odločitev za uporabo še vedno na strani učiteljev. IKT 

tehnologija učiteljem omogoča prehod od podajalcev znanja k usmerjevalcem, ki učence 

spodbujajo k aktivnemu usvajanju znanja. 

V magistrskem delu smo na kratko predstavili informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v 

nadaljevanju IKT) in uporabo IKT v izobraževanju, predvsem pri pouku družboslovja v 

prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ker sta glavna uporabnika IKT v osnovni 

šoli učitelj in učenec, smo predstavili, kje in na kakšen način IKT uporabljata ter kako nanju 

vpliva. Zadostna podpora šole za uporabo IKT pri pouku je ključnega pomena, zato smo se v 

magistrskem delu osredotočili tudi na odnos šole do uporabe IKT. V raziskavi smo se usmerili 

predvsem na to, kako pogosto in na kakšne načine učitelji razrednega pouka IKT uporabljajo 

pri pouku družboslovja od 1. do 5. razreda, in kakšne vplive ima uporaba le-tega, kako so za 

delo z IKT usposobljeni in katera znanja si še želijo pridobiti ter kakšna podpora jim je na 

voljo za uporabo IKT. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), IKT v izobraževanju, družboslovje, 

osnovna šola, razredni učitelj. 
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ABSTRACT 

USAGE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE 
TEACHING OF SOCIAL STUDIES FROM FIRST TO FIFTH GRADE 

Modern society increasingly demands the use and inclusion of information and 

communication technology (ICT) in all spheres of our lives, including schools, which have 

consequently undergone great changes in the last two decades. Today's educational process 

can hardly be imagined without the use of ICT. It enables us optimal conditions for a teaching 

proces and develops skills and competences which are crucial for the successful functioning 

of individuals in the 21st century. Most schools are sufficiently equipped with a vide range of 

various ICT to implement modern teaching processes. Desktop and portable computers and 

tablets, interactive whiteboards, mobile phones and GPS devices are only some of them. 

Schools encourage teachers to use ICT, however the decision to use it still remains in the 

hands of individual teachers. ICT enables teachers a transition from the role of the only source 

of knowledge to facilitators who encourage learners to an active acquisition of knowledge.  

This master's thesis includes a short introduction of the ICT, its use in education, mostly in the 

field of social studies. In primary schools ICT is mostly used by teachers and learners, thus 

we have presented where and how they use it and the influence it has on them. A key element 

for the use of ICT is a sufficient support of schools, therefore we have also analysed this 

aspect. The analysis mostly discusses how often and how a teacher from the 1st to the 5th 

grade uses ICT in social studies classes and the influences of its use, how well the teachers are 

qualified, what knowledge they still wish to acquire and what kind of support they receive for 

the use of ICT. 

 

Key words: information-communication technology (ICT), ICT in education, social sciences, 
primary school, class teacher. 
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1. UVOD 
 

»Uspešen učitelj ni več nekdo, ki z višine pod visokim pritiskom zliva znanje v pasivne posode. 

Je starejši učenec, ki si prizadeva pomagati svojim mlajšim kolegom.« (Sir William Oslar) 

IKT je skupen izraz različnih računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav, ki so 

postale naš vsakdanji spremljevalec (Zuljan, 2014). Tehnološki napredek je zajel tudi 

področje šolstva, zato so se bile šole primorane informatizirati. IKT je postal nepogrešljiv 

pripomoček pri učenju in poučevanju. Glavni cilji vključevanja IKT v pouk so informacijska 

pismenost, nove spretnosti in bogatejše izkušnje. Za ustrezno in smiselno rabo IKT pri pouku 

je odgovoren usposobljen učitelj, ki mora biti za uporabo podprt tudi s strani šole. 

Tehnologija omogoča učiteljem, da pouk načrtujejo bolj učinkovito, od učencev pa zahteva, 

da so pri pouku aktivni in motivirani. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili, kaj je IKT ter kako vpliva na družbo in 

posameznika. Na kratko smo definirali in klasificirali različno IKT opremo. Predstavili smo 

uporabo IKT v izobraževanju. Predvsem smo se osredotočili na začetke vključevanja IKT v 

pouk, njene vplive, dejansko uporabo in učinke le-te. Ker nas je zanimalo tudi poučevanje 

družboslovja, smo uvodoma predstavili predmeta spoznavanje okolja in družba ter uporabo 

IKT pri omenjenih predmetih. Pojasnili smo, kako IKT uporabljajo učitelj in učenci ter 

kakšne vplive ima tehnologija nanje. Osredotočili smo se tudi na podporo šole pri uporabi 

IKT. 

 

V empiričnem delu je bil namen naše raziskave z intervjuvanjem učiteljic razrednega pouka 

ugotoviti, kakšne so prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja, kako se na 

tehnologijo odzivajo učenci, kaj spodbuja in kaj preprečuje učitelje pri uporabi IKT, kakšno 

podporo so prejeli ter kakšne podpore bi si še želeli, da bi bil pouk s pomočjo IKT v 

družboslovju še bolj uspešen. Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedli smo 

intervjuje z naključnimi učiteljicami razrednega pouka. Z izbranimi podatki smo poskušali 

prikazati ter opisati stanje trenutne uporabe IKT pri pouku družboslovja od 1. do 5. razreda 

med učiteljicami razrednega pouka na zasavskih osnovnih šolah. 
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K takšnemu raziskovanju nas je spodbudilo praktično usposabljanje v času študija, kjer smo 

opazili pozitivne učinke uporabe IKT v družboslovju. Napredek smo opazili na več področjih, 

kar nas je spodbudilo k razmišljanju o tem, kako pogosta je uporaba IKT v družboslovju in 

kaj jo ovira, saj teme družboslovja ponujajo možnosti raznolike uporabe IKT. 

I. TEORETIČNI DEL 

2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
 

Novodobne tehnologije in mediji vstopajo v vse sfere našega življenja. Dostopnost 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) je postala norma, ki 

nakazuje napredek in razvitost določene družbe. Razvoj sodobne IKT ima močan vpliv na 

družbo samo in tudi na zasebna življenja. Prodira na vse konce družbe in tako pripomore h 

kakovosti življenja posameznikov, blagostanju in produktivnosti (Starc, 2004).  

Enotne definicije, ki bi natančno opredelila IKT ni, vsem pa je skupno to, da se v opredelitvi 

omenja beseda komunikacija. V literaturi je mogoče zaslediti več opredelitev IKT.  

IKT je skupen izraz za najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave 

(strojna oprema), aplikacije (programska oprema), omrežja (internet) in storitve (Inštitut za 

informatiko, 2017). 

Burton (2002 v Tinio, 2009) IKT opredeli kot skupek različnih tehnoloških orodij in virov 

namenjenih za komunikacijo, ustvarjanje, širjenje, shranjevanje in upravljanje z 

informacijami (Plazar, 2010). 

Lipovšek, Zdešar in Zupan (2008) IKT definirajo kot programsko in strojno opremo 

namenjeno komunikaciji s podatki (Plazar, 2010). 

V zadnjem času smo del hitrega razvoja IKT. Živimo v obdobju, ko družbene, gospodarske, 

izobraževalne in vzgojne potrebe zahtevajo prisotnost tehnologije. Danes se računalniki in 

druga informacijska tehnologija uporablja v vseh delovnih okoljih in na vseh področjih 

(Tišler, 2006). 

IKT je del informacijske dobe, ki jo opredeljujejo naslednje predpostavke: 

- digitalna revolucija in uporaba medijev; 

- vedno večja individualnost; 



 

3 
 

- postindustrijska družba in potreba po izobrazbi za delo z računalnikom; 

- globalizacija, poglobljene socialne in družbene vsebine (Razpotnik, 2001). 

IKT je dostopna takoj in skorajda povsod. Ima neverjeten potencial prenašanja in dostopanja 

do informacij. To pa s seboj prinaša številne prednosti in slabosti (Plazar, 2010). 

Prednosti uporabe IKT se kažejo predvsem v dostopanju do spleta in pridobivanju informacij 

iz udobja domačega okolja, možnosti večkratnega obiska pomembnih informacij, neizmerni 

bazi takoj dostopnih podatkov in lažji komunikaciji na daljavo. 

Slabosti uporabe IKT se po Plazarju (2010) kažejo predvsem v odvisnosti, preobremenjenosti 

in izkoriščanju informacijske tehnologije. 

Wechtersbach (2005) vidi težavo tudi v količini dostopnih podatkov. Nekateri podatki so 

nezanesljivi, zastareli ali pa dvomljive kakovosti. Omenjeni podatki se mešajo med zanesljive 

in kakovostne in problem nastane, ko je potrebno najti tiste prave. Na medmrežju ni urednika, 

ki bi pregledal vse objavljene podatke in za napačno objavljene tudi odgovarjal. 

2.1. IKT IN DRUŽBA 
 

S pojavom IKT se v družbi brišejo obrisi tradicionalnih odnosov. Družba je s tehnologijo 

močno povezana. Osnova razmerja med IKT in družbo je virtualna, in sicer v trenutku, ko 

posameznik vstopa v družbena razmerja s pomočjo IKT (Pinterič, Grivec, 2007).  

Na ta način posameznik tvori virtualno družbo, ki ima določene svoje zakonitosti. Te 

zakonitosti se kažejo predvsem v anonimnosti pri podajanju informacij. Kljub vsemu pa je 

virtualna družba omejena s klasičnimi družbenimi vzorci (prav tam). 

Vse več ljudi se v času informatizacije ukvarja z iskanjem in objavo podatkov ter 

predstavitvijo informacij. Ta pojav ni omejen zgolj na ožjo populacijo, temveč se vzorci 

kažejo v celotni družbi. Za družbo 21. st. se je zato uveljavil izraz informacijska družba 

(Wechtersbach, 2005). 

Novodobne tehnologije so s pojavom na globalnem tržišču in v življenju posameznikov v 

zadnjih letih postali zelo pomembni tudi v življenju mladostnikov. Mladine, ki živi v tem 

času, se je oprijel vzdevek nova medijska generacija (Ule, 2008). 
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2.2. IKT IN POSAMEZNIK 
 

Posameznik je v okviru IKT definiran kot nekdo, ki uporablja IKT za sodelovanje v 

komunikacijskih procesih in skozi interakcijo tvori informacijsko družbo (Pinterič, Grivec, 

2007). 

Posameznik je tako vključen v novo nastajajočo družbo, ki je ne morejo ločiti meje držav in 

kontinentov. Poleg enosmernega pretoka informacij IKT posamezniku omogoča odpiranje 

novih komunikacijskih kanalov, ki mu omogočajo neomejen in cenovno ugoden dostop do 

stika s svojci in prijatelji praktično kjerkoli na svetu. S tem oblikuje virtualno skupnost in tako 

z njimi prestopa mejo med realnim in virtualnim življenjem (prav tam). 

Spremembe, ki jih s seboj prinaša informacijska družba, se kažejo povsod. Na vrhu družbe ni 

več posameznik, ki mu sledijo nižji predstavniki, temveč so pri odločanju vključeni vsi. V 

komunikacijsko omrežje vsak posameznik posreduje svoje podatke, na voljo pa so mu v 

vsakem trenutku tudi podatki vseh ostalih posameznikov (Wechtersbach, 2005).  

Na prehodu v novo tisočletje so spoznali, da je potrebno za zagotavljanje optimalnih 

zmožnosti posameznika za njegovo aktivno vključevanje v družbo opredeliti znanja in 

spretnosti, ki naj bi jih ta usvojil na koncu izobraževalnega procesa. Znanje tako ni več 

opredeljeno kot vedenje in razumevanje, temveč je poudarek na uporabnosti. Eurydice (2002 

v Wechtersbach, 2005) pravi, da gre za sposobnost učinkovitega delovanja v različnih 

okoliščinah, kar omogoča posamezniku uspešno in svobodno življenje. 

Posameznik, ki želi delovati v družbi na družbeno sprejemljiv način, mora biti informacijsko 

pismen. Informacijska pismenost je definirana kot zmožnost uporabe digitalnih okolij za 

pridobivanje pomembnega znanja. 

Posameznik, ki je informacijsko pismen, zmore:  

- prepoznati informacijsko potrebo; 

- učinkovito pridobiti potrebne informacije; 

- biti kritičen do informacij in virov; 

- vključevati pridobljene informacije v svoje znanje; 

- uporabiti informacije za dosego določenih ciljev; 
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- upoštevati etična pravila in pravne predpise glede pridobivanja in uporabe informacij 

(Stopar idr., 2010). 

3. IKT V IZOBRAŽEVANJU 
 

IKT v izobraževanju je pomembna tema v izobraževalnih in političnih razpravah v mnogih 

državah sveta. Prioritete izobraževalnih politik mnogih držav so, da bi bil IKT dosegljiv za 

učence in učitelje, in da bi bil vključen v šolski kurikul (Brečko in Vehovar, 2008). 

Sodobnega izobraževanja si brez uporabe tehnologije ni več mogoče predstavljati. IKT 

postaja vse bolj prisoten v vseh vidikih delovanja šole ter s tem ne vpliva zgolj na 

izobraževalni proces, temveč tudi na delovanje in razvoj šole kot celote (prav tam).  

IKT je vključen v vse procese, ki se dogajajo v šolskem okolju. Tehnologija pripomore k 

učenju s širitvijo dostopa kot tudi z vpeljevanjem raznovrstnih poti učenja. Učni proces in 

vsebine postajajo z novimi prijemi vedno zanimivejši (prav tam). 

Nove tehnologije podpirajo izobraževanje, ga nadgrajujejo in naredijo bolj fleksibilnega. 

Omogočajo učinkovitejšo komunikacijo učitelja z učenci, ki pred uporabo IKT ni bila mogoča 

(Dawes, 2004).   

V šolah je IKT namenjen podpori delovanja šole kot organizacije in podpori učnega okolja. 

Tehnologijo in tehnološke pripomočke lahko uporabimo tudi kot orodje za poučevanje, 

namenjeno izboljšanju učenja učencev (Brečko, Vehovar, 2008). 

Cilji uvajanja sodobne IKT v izobraževanje se lahko razdelijo v tri sklope: 

- pridobivanje določenih znanj in spretnosti vezanih na sodobne tehnološke procese pri 

poznejšem vključevanju v delo; 

- zagotavljanje ključnih informacij o IKT, njenem delovanju in posledicah vsem 

učencem; 

- izboljšanje pogojev učenja in poučevanja (Gerlič, 1998). 

IKT v izobraževanju zavzema dvojen položaj. Na eni strani se ga uporablja kot orodje pri 

učenju različnih predmetov, na drugi strani pa je del učnih načrtov, kjer se o njem poučuje v 

ločenem predmetu (Brečko, Vehovar, 2008). 



 

6 
 

3.1. ZAČETKI VKLJUČEVANJA IKT V IZOBRAŽEVANJE 
 

Začetek vključevanja IKT v izobraževanje se je prvič pojavil v prvi polovici sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja, ko so šole po svetu začele v poučevanje vključevati računalniško 

tehnologijo. V nekaj letih so bile šole že sposobne povezati računalnike v mreže, nato pa so v 

devetdesetih letih združile tako informacijsko kot komunikacijsko tehnologijo, ki je tako 

postala stalni izobraževalni dejavnik v mnogih državah (Brečko, Vehovar, 2008).  

IKT je postala nerazdružljiv del novodobnega učenja in poučevanja v svetovnih šolah. 

Informatizacija šolstva je potekala na več ravneh. Razvijale so se nove strategije in strateški 

projekti, izboljšali so se standardi za IKT v ustanovah in opremljenost le-teh, razvijali, 

preizkušali in vpeljevali so se novi modeli poučevanja v prakso, izobraževanje in 

usposabljanje učiteljev. Na ta način je IKT postal prisoten na vseh ravneh izobraževalnih 

ustanov (prav tam). 

IKT smo v šolstvo v Sloveniji uvajali dokaj zgodaj. Informatizacija slovenskih osnovnih šol 

se je začela izvajati leta 1972 (prav tam).  

O pravi informatizaciji v slovenskem izobraževalnem prostoru lahko začnemo govoriti šele od 

leta 1994 naprej. IKT se je v šolah začel pojavljati sočasno s šestletnim izvajanjem programa 

(računalniško opismenjevanje). Program je bil namenjen računalniškemu izobraževanju 

ravnateljev in učiteljev. Program je želel spodbuditi šole k povečanju računalniške, strojne in 

programske opremljenosti ter s tem vplivati na aktivnejši in motivacijski pouk. Program se je 

izvajal med leti 1994 in 2000 (Gerlič, 2013). 

Sočasno z uvajanjem so se spreminjali in dopolnjevali tudi učni načrti, učbeniki, didaktična 

gradiva in pripomočki. Potrebno je bilo tudi izobraževanje učiteljev. To je bilo sprva 

namenjeno splošnim uvajalnim seminarjem, ki so učitelje seznanjali s tehnologijo in so jo 

kasneje uporabljali v različnih administrativnih zadevah ter pri pripravah na pouk. Kasneje so 

izobraževanja začela posegati tudi na posamezna predmetna področja in samo rabo IKT na teh 

področjih (Jesenek, Kolnik, 2013). 
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3.2. VPLIV IKT NA IZOBRAŽEVANJE 
 

Izobraževanja v informacijski družbi se je potrebno lotiti s premislekom. Šola mora biti 

prostor, kjer je potrebno mlade pripraviti za življenje v času, ki šele prihaja (Wechtersbach, 

2005).  

Prihodnost, ki mlade čaka, je prepredena s sodobno tehnologijo, kjer je na voljo veliko število 

podatkov, in mladi so tisti, ki bodo morali ločiti med ustreznimi in neustreznimi podatki. 

Pouk tako ne more biti več zgolj posredovanje enoznačnih resnic, katerih lastnik je učitelj, 

učenci pa vedno dobijo in znajo enako (Wechtersbach, 2005). 

Sodobno izobraževanje in sodobna IKT sta si podobna v konstantnem spreminjanju in 

izboljševanju. Če želimo razumeti vplive, ki jih ima IKT na izobraževanje, moramo sprva 

razumeti pomembnost razvoja IKT. 

Pomemben faktor pri razumevanju razvoja IKT je njegovo spreminjanje in napredovanje. IKT 

je inovacija, ki dela težave predvsem učiteljem, ki želijo integrirati določen del IKT v učno 

okolje. V trenutku, ko so ta del uporabili, se je le-ta že spremenil in nadgradil (Somekh, 

2007).  

IKT se stalno spreminja, nadgrajuje in izboljšuje. Nove tehnologije vplivajo na šolski sistem, 

učitelje in učence. IKT pomembno vpliva na področje izobraževanja, saj se nove metode 

poučevanja vedno bolj navezujejo na njegovo uporabo (Eurydice, 2012). 

Vpliv IKT je v izobraževalno okolje prinesel številne nove učinkovite metode, hkrati pa je 

nova tehnologija omogočila razvoj novih učnih metod, ki so jih glede na zastavljene cilje 

izobraževanja oblikovali učitelji (Rebolj, 2008). 

M. Tomažin (2002) meni, da ima IKT najmanj dvojni vpliv na izobraževanje. Prvi je postopen 

in postane očiten šele po daljšem časovnem obdobju. Drugi vpliv je hitro viden in ga lažje 

merimo. Uporaba tehnoloških pripomočkov naj bi pouk približala individualnim potrebam in 

zmožnostim učenca in oblikovala pouk, ki zahteva kreativno mišljenje in znanje. 

Za uspeh v sodobni družbi, nasičeni z informacijami in znanjem, morajo tako učenci kot tudi 

učitelji znati učinkovito uporabljati tehnologijo. Uvedba IKT v pouk ima naslednje 

pomembne vplive na izobraževanje: 

- razvijanje spretnosti učencev, ki so potrebne za življenje in delo v 21. stoletju; 
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- učitelje spodbuja k spremembi načina učenja v razredu z interaktivnimi in 

dinamičnimi viri; 

- za učence zagotavlja bogatejšo izkušnjo učenja in več motivacije (Brečko, Vehovar, 

2008). 

Z vplivom IKT na poučevanje v izobraževalnih ustanovah je povezan tudi premik od 

tradicionalnega modela h kognitivno-konstruktivističnemu modelu poučevanja. 

Tradicionalni model postavlja v ospredje učitelja. Model temelji na prenašanju znanja od 

učitelja k učencem, pri čemer so učenci pasivni prejemniki, ki znanje le obnavljajo in ga ne 

širijo (Bevc, Šeruga, 2000). Takšen, v učitelja usmerjen model pouka, zanemarja individualne 

sposobnosti učencev. Način vodenja pouka je najbližje povprečnim učencem, duši pa razvoj 

šibkejših in nadarjenih učencev (Valenčič Zuljan, 2002). Učitelji, ki pri pouku uporabljajo 

najsodobnejšo IKT, se poskušajo odmakniti od tradicionalnega modela poučevanja, saj ne 

vključuje izkustev učencev in njihove aktivne participacije pri pouku. Nagibajo se h 

kognitivno-konstruktivističnemu modelu, ki je veliko bolj prilagojen uporabi tehnologije pri 

pouku. 

Kognitivno-konstruktivistični model temelji na izkustvenem učenju. Pozornost je namenjena 

učencu in njegovi aktivni vlogi pri pouku. Učitelj pri podajanju in obravnavi učne snovi ni 

več pozoren samo na to, kaj si je učenec zmožen zapomniti, temveč na to, kako učenec snov 

povezuje in poveže s svojimi predhodnimi izkušnjami. Cilj takšnega pouka je razvoj 

metakognitivnih sposobnosti učencev, zato k pouku učitelj in učenci s seboj ne prinašajo le 

svoje sposobnosti zapomnitve, temveč tudi svoja pričakovanja, domišljijo, čustva in stališča. 

Pomembno je, da so učenci aktivni, da iščejo in raziskujejo ter samostojno, ob pomoči učitelja 

kot usmerjevalca,  prihajajo do poglobljenega znanja (Valenčič Zuljan, 2002).  

IKT je imela in še vedno ima velik vpliv na izobraževanje po svetu in pri nas. S hitrim 

razvojem tehnologije se kažejo tudi različni učinki uporabe tehnologije v šolskem okolju. IKT 

nedvomno vpliva na izobraževanje, obenem pa različni dejavniki izobraževanja vplivajo na 

izbiro primerne IKT. 

Kalin (2004) navaja 6 dejavnikov, ki vplivajo na izbiro IKT. Ti dejavniki so namen in cilj 

pouka, učna vsebina, učne metode, oblike in pristopi, značilnosti socialnega okolja, 

značilnosti učencev in lastne značilnosti ter značilnosti medija. 
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Namen in cilji pouka 

Pri izbiri IKT mora biti glavno vodilo, kakšen namen in cilj želimo v učni uri doseči. Cilji so 

pomembni za oblikovanje in načrtovanje celotne učne ure, saj je od njih odvisno, katere učne 

oblike in metode bo uporabil učitelj. 

Učna vsebina 

Vpliva na izbiro IKT, saj se mora učitelj pri izbiri določene tehnologije zavedati, da mora biti 

učna vsebina podana na sistematičen in verodostojen način. 

Učne metode, oblike in pristopi 

Metode, oblike in pristopi vplivajo na izbiro primerne IKT. Tehnologija ima različno vlogo, 

lahko predstavlja sredstvo za pomoč pri učenju, je vir in prenašalec znanja ali pa sredstvo 

samostojnega učenja. 

Značilnosti socialnega okolja 

Učitelj se mora pri izbiri in uporabi ozreti na socialno in kulturno okolje ter na družbo, v 

kateri poteka pouk. Na podlagi okolja se nato odloči za uporabo primerne IKT. 

Značilnosti učencev in lastne značilnosti 

Pri izbiri je potrebno upoštevati sposobnosti učencev, njihovo predznanje, izkušnje, interese, 

spol in starost. Potrebno je upoštevati tudi sposobnosti in kompetence učiteljev ter njihovo 

zavzetost za uporabo IKT. 

Značilnosti medija 

Izbrana tehnologija mora biti prilagojena potrebam pouka in učencev. Izbrati moramo takšno 

IKT, ki bo imela vpliv na poučevanje, obenem pa mora biti učinkovita in uporabna. 

Izbira ustrezne IKT je vedno na strani učitelja. Zavedati se je potrebno, da ima vsaka vpeljava 

IKT tako svoje prednosti kot slabosti. Nujno je, da učitelj učni pripomoček pred vpeljavo v 

učni proces preizkusi. Učenci so zelo dovzetni za novosti, vendar se jih bodo hitro naveličali, 

če te ne bodo vpeljane premišljeno (Gole, Hadler, 2011). 

Preden učitelj ponudi nova orodja ali aplikacije, mora razmisliti, kaj želi z njimi doseči. 

Zastaviti si mora naslednja vprašanja: 
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- kako bo orodje pripomoglo k uresničevanju učnih ciljev; 

- kakšne funkcije ponuja orodje; 

- kako ob njegovi uporabi spremljati sodelovanje in napredek učencev; 

- kako poiskati ustrezne in prilagojene naloge; 

- kakšni so interesi učencev in prednosti uporabe (Gole, Hadler, 2011). 

IKT mora, poleg pozitivnega vpliva na izobraževanje, biti tudi uporabna. Ključna prioriteta  

večine evropskih držav je namreč razvoj in uporaba IKT v izobraževanju (Brečko, Vehovar, 

2008). 

3.3. UPORABA IKT V IZOBRAŽEVANJU 
 

Sodobna tehnologija dopolnjuje tradicionalno izobraževanje z interaktivnimi vajami in 

dejavnostmi povezanimi z IKT. Učitelj lahko z uporabo IKT naredi pouk zanimivejši, sočasno 

pa spodbuja sodelovalno učenje (Gole, Hadler, 2011). 

V evropskih državah je v zadnjih desetih letih ena glavnih prioritet uporaba IKT v 

izobraževanju. Uporaba IKT je v večini držav vključena v učni načrt, zato se pri njih kaže 

višja raven uspešne implementacije IKT pri podpori poučevanja in učenja v razredu. V 

državah, ki so šele na začetku implementacije IKT v šolstvo, se kažejo znaki izboljšanja 

učnega procesa, vendar ni opaziti večjih napredkov pri učenju in poučevanju (Brečko, 

Vehovar, 2008). 

Evropske države spodbujajo uporabo širokega nabora IKT orodij in pripomočkov, saj ima 

uporaba le-teh na učenje številne pozitivne učinke (Eurydice, 2012). 

Slovenske šole so nadpovprečno opremljene z informacijsko infrastrukturo. Glede na 

informatizacijo šolstva bi pričakovali, da se IKT uporablja v polni meri, a je IKT oprema v 

šolah še vedno dokaj neuporabljena (Brečko, Vehovar, 2008). 

Na slovenskih šolah prevladujeta dve pedagoški praksi. Od njih je odvisna tudi uporaba IKT. 

Prva je usmerjena k doseganju tradicionalnih ciljev, tj. izboljšati rezultate pri preverjanju 

znanja, izvesti predpisan kurikulum, druga pa je usmerjena k vseživljenjskemu učenju, in 

sicer popestritvi učenja, vključevanju dejavnosti iz resničnega življenja, individualizaciji in 

povečanju motivacije (Brečko, Vehovar, 2008). 

IKT se v izobraževalnem procesu lahko uporablja na treh področjih: 
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- primarno področje ali področje IKT izobraževanja (učenje o IKT za razvoj IKT 

pismenosti); 

- sekundarno področje ali področje uporabe IKT v izobraževalnem procesu (tehnologija 

je v pouk vključena kot sredstvo ali pripomoček za učenje); 

- terciarno področje ali področje uporabe IKT v dejavnostih (s pomočjo IKT se 

raziskuje, vodi in upravlja vzgojno-izobraževalni sistem (Gerlič, 2000). 

 

Slika 1: Splošni model uporabe IKT v izobraževanju (povzeto po Gerlič 2013, str. 58) 

V literaturi lahko zasledimo tri različne pristope uporabe IKT v izobraževanju: 

- klasično ali tradicionalno izobraževanje poteka v učilnici, kjer učitelj s pomočjo IKT 

podaja snov, učenci pa pri učenju uporabljajo klasične učbenike, delovne zvezke in e-

gradiva; 

- e-izobraževanje se s pomočjo IKT izvaja v sinhroni in asinhroni obliki. Sinhrono 

izobraževanje pomeni, da komunikacija med udeleženimi poteka sočasno. Asinhrono 

izobraževanje pa pomeni, da udeleženci v omrežje niso istočasno prijavljeni; 



 

12 
 

- kombinirano izobraževanje predstavlja kombinacijo zgoraj naštetih oblik poučevanja. 

Podajanje učne snovi je raznoliko, raznoliki pa so tudi rezultati ter pedagoški učinki 

(Gerlič, 2013). 

V slovenskih šolah še vedno prevladuje klasično ali tradicionalno izobraževanje, vendar se 

stanje postopoma spreminja. IKT se po Gerliču (2013) pri pouku uporablja na štiri načine: 

- lahko se uporablja pri skupinskem delu, najlažje v računalniški učilnici, kjer učitelj 

učence razdeli v skupine, zanje pripravi različne naloge, te pa učenci skupaj rešujejo s 

pomočjo računalnika; 

- lahko se uporablja individualno, kjer učenci sami rešujejo naloge na računalniku; 

- lahko se uporablja kot dopolnilno delo, kjer učitelj za učence pripravi dodatne ali 

dopolnilne naloge, ki jih rešujejo s pomočjo računalnika; 

- lahko se uporablja pri samostojnem delu, kjer si učenec sam izbere učne programe, pri 

katerih bo samostojno uporabljal računalnik. 

Skupaj s pristopi in načini uporabe tehnologije pri pouku so povezani tudi cilji učenja z 

uporabo IKT. 

Glavni cilji učenja z uporabo IKT so: 

- zmanjševanje nebistvenega procesiranja (procesiranje tistega, čemur zastavljeni učni 

cilji ne sledijo); 

- obvladovanje bistvenega procesiranja (temeljno procesiranje potrebno za mentalno 

reprezentacijo snovi); 

- spodbujanje generativnega procesiranja (globoko procesiranje potrebno za osmišljanje 

snovi) (Mayer, 2013). 

Različne študije uporabe IKT v izobraževanju kažejo, da IKT olajša učenje otrokom z 

drugačnimi sposobnostmi in načini učenja, omogoča učinkovitejše učenje in poučevanje z 

vključevanjem več čutov ter daje možnost boljšega prilagajanja in sledenja pouku. Uporaba 

IKT pri pouku učiteljem prihrani čas, omogoča jim boljšo pripravo na pouk, poveča njihovo 

produktivnost, omogoča lažjo individualizacijo pouka, daje jim možnost shranjevanja slik, 

videoposnetkov in učnih priprav z možnostjo hitrega pridobivanja in dopolnjevanja zbranih 

podatkov (Brečko, Vehovar, 2008). 
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Spet druge raziskave o uporabi IKT v izobraževalnih ustanovah in zasebni rabi so pokazale 

manj obetavne rezultate. Kljub dostopnosti IKT in visokim investicijam vanj, je uporaba le-te 

nižja od pričakovane (prav tam). 

Ne glede na trenutno uporabo IKT v izobraževanju se je potrebno zavedati, da ob prenovi 

šolstva izobraževanje prihodnjih generacij ne bo potekalo pretežno v šolah niti ne 

tradicionalno predavateljsko, pač pa bo potekalo ob prisotnosti različnih medijev, obsegalo bo 

različna področja in zajemalo pestrejše organizacijske oblike. Prihodnost izobraževanja je 

torej v pestrih načinih podajanja informacij ter večji dejavnosti učencev (Gerlič, 2004 v 

Plazar, 2010). 

3.4. UČINKI IKT NA IZOBRAŽEVANJE 
 

Rugelj (2007 v Gerlič, 2013) izpostavlja pričakovane učinke IKT v izobraževanju. Ti se 

kažejo v:  

- večji motivaciji učencev (IKT naredi pouk interaktiven in večpredstaven, kar vzbudi 

pozornost učencev); 

- lažjem in izboljšanem dostopu do informacij (učitelji lahko predhodno pripravijo 

gradiva in pripomočke, do katerih lahko preko računalnika in medmrežja dostopajo 

učenci); 

- podpori sodobnim pristopom v poučevanju (problemski pouk, timski pouk in 

sodelovalno učenje); 

- večji učinkovitosti učiteljev (IKT učiteljem omogoča dostop do različnih virov za 

oblikovanje priprav); 

- izboljšanju informacijske pismenosti (IKT prispeva k izboljšanju informacijske 

pismenosti učiteljev in učencev). 

Tudi B. N. Brečko in V. Vehovar (2008) sta izpostavila naslednje učinke IKT na 

izobraževanje: 

- olajša učenje otrok s posebnimi potrebami in sposobnostmi; 

- vključuje več čutov v kontekstu multimedije in s tem učinkovitejše učenje; 

- omogoča širši kontekst za soočanje s problemi. 
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Učinki, ki jih ima IKT na izobraževanje, so sorazmerno povezani z visokimi vložki, ki jih 

mora šolstvo zagotoviti, da lahko pouk poteka normalno in učinkovito. Napredek IKT v šolah 

ne more biti dosežen brez vlaganja vanj, o čemer govorijo številne raziskave o učinkih teh 

investicij. Ena izmed raziskav je pokazala, da je skoraj v vseh evropskih državah dostopnost 

računalnikov in medmrežja zelo velika (Brečko, Vehovar, 2008) 

Raziskava o učinku IKT na učenje in poučevanje je pokazala težko dokazljivost vzročne 

povezave med računalniki in izobraževalnimi dosežki. IKT se kljub temu pripisuje možnost 

preoblikovanja izobraževanja z ustvarjanjem bogatega interaktivnega okolja z neomejenimi 

možnostmi poučevanja in učenja (prav tam). 

Pozitivni učinki uporabe IKT v procesu učenja in poučevanja so povezani s pravilno in 

ustrezno uporabo informacijsko komunikacijske opreme. 

4. IKT OPREMA 
 

4.1. RAČUNALNIK 
 

Računalnik je sestavljen iz treh bistvenih komponent, in sicer vhodne naprave, izhodne 

naprave in sistemske enote. Uporabnik lahko preko tipkovnice in miške (izhodni napravi) 

vnese podatke, ti pa se nato shranijo v sistemski enoti (sestavljena iz matične plošče, centralne 

procesne enote, notranjega pomnilnika, mesta za shranjevanje podatkov) in prikazujejo preko 

izhodne naprave (ekrana ali interaktivne table) (Čelebić, Rendulič, 2012). 

Brez računalnika si sodobnega izobraževanja ne moremo več predstavljati. Za učitelja je 

računalnik pripomoček, s katerim poskuša učence navajati na čim bolj samostojno učenje 

(Razpotnik, 2001). 

Računalniki so stalno prisotni na slovenskih šolah od leta 1985 naprej. Računalnik se v 

osnovnih šolah ni uporabljal vse do tega leta, ko so na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo 

in šport ustanovili skupino, ki je pričela z organizirano informatizacijo v osnovnih šolah 

(Gerlič, 2000).  

Roblez, Melendes idr. (2000) so v enem stavku opisali napredek vključevanja računalnika v 

izobraževanje. Dejali so, »nekoč je bila tabla najbolj revolucionarni kos opreme v razredu, 
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nato so sledili diaprojektorji, filmski posnetki, radio, televizija, in sedaj še računalniki« 

(Plazar 2010, str. 38). 

O smotrnosti uporabe računalnika in IKT je nesmiselno razglabljati. Wechtersbach (2007 v 

Plazar, 2010) To razmišljanje primerja z razmišljanjem o smiselnosti uporabe škarij, 

svinčnika, lepila in drugih pripomočkov. Meni, da če ne postavimo cilja, ki naj bi ga otroci z 

nekim pripomočkom dosegli, da potem njegova uporaba gotovo ni primerna in potrebna. 

Priprava na pouk se je s prihodom računalnika močno spremenila. Učna priprava, pri kateri bo 

uporabljen računalnik, mora vključevati napotke, navodila in dejavnosti, ki jih morajo učenci 

opraviti med učno uro. Pri takšni učni uri se učitelj in učenec znajdeta v novem položaju (prav 

tam). 

Računalnik je v sodobnem šolstvu delno nadomestil učiteljevo stalno dejavnost pri pouku. 

Sodobni didaktični pristopi poudarjajo, da je vloga učitelja spremenjena. Učitelj ni več edini, 

ki podaja snov, deloma je to vlogo prevzel računalnik. 

»Vloga učitelja pri poučevanju in učenju z uporabo računalnika je spremenjena. V sodobni 

šoli nekatere vidike poučevanja izvajajo tudi učenci sami, učitelj pa je le v vlogi moderatorja-

učitelj učenca usmerja, da sam išče znanje in ga tudi sam oblikuje« (Solčič, Škrabar 2009, str. 

373). 

Prednosti uporabe računalnika v izobraževanju se kažejo v: 

- večji bazi podatkov; 

- lažjem uvajanju učnih vsebin; 

- omogočanju simulacij različnih dogodkov; 

- prikazovanju tako slikovnega kot glasbenega materiala; 

- uporabi računalniške animacije in videoposnetkov, ki omogočajo boljše razumevanje 

pojmov, kot če jih učencem opišemo ali besedno predstavimo (Božnar, 2004). 

Slabosti uporabe računalnika v izobraževanju: 

- računalnik ni sposoben empatije, ne nudi topline medčloveških odnosov; 

- se ne prilagaja ozračju v razredu; 

- računalniško poučevanje je objektivno, a neosebno; 

- nujna nenehna tehnična podpora; 
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- učitelj nima popolnega nadzora na dejavnostmi učencev; 

- računalnik deluje mehansko, brez spontanih povratnih informacij, zato ne more 

nadomestiti odnosa med učiteljem in učencem (prav tam). 

Na slovenskih osnovnih šolah so računalniki pri pouku uporabljeni samostojno, povezani na 

digitalni projektor ali interaktivno tablo . 

4.2. DIGITALNI PROJEKTOR 
 

Digitalni projektor je kot pripomoček računalniku izhodna naprava, ki preslika sliko z 

računalnika na belo tablo. Njen namen je prikazovanje IKT vsebin veliki skupini učencev. 

Digitalni projektor je žično ali brezžično povezan z računalnikom. Preko računalnika se 

projektor tudi upravlja. 

4.3. INTERAKTIVNA TABLA 
 

»Interaktivna tabla je velik na dotik občutljiv zaslon povezan z računalnikom in projektorjem. 

Projektor na površino table preslika računalniške slike in omogoča interaktivnost. Po 

interaktivni tabli lahko pišemo s prsti ali priloženimi pisali. Običajno je interaktivna tabla 

nameščena ob običajni tabli na steni, lahko pa je tudi na stojalu« (Bučar 2011, str. 9). 

Interaktivna tabla z antensko mrežo v ozadju zazna premike aktivnega pisala ter tako krmili 

računalnik. Za interaktivno tablo potrebujemo: 

- računalnik; 

- projektor; 

- programsko opremo za interaktivno tablo; 

- interaktivno pisalo (Županec, 2011). 

Interaktivne table omogočajo uporabo številnih dodatkov: 

- pisalo (uporablja se kot sistemska miška za pisanje in risanje); 

- aktivne tablice (omogočajo učitelju, da doma na osebnem računalniku izdela učno 

uro); 

- brezžične tablice (omogočajo brezžično interakcijo učencev med seboj ter učencev in 

učiteljev); 
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- glasovni sistemi (učitelju posredujejo hitro in pregledno povratno informacijo) (prav 

tam). 

Interaktivne table imajo velik vpliv na motivacijo pri pouku predvsem s popestritvijo pouka in 

omogočanjem aktivnega vključevanja učencev. Interaktivna tabla omogoča privlačno 

oblikovanje učne ure, zadovoljuje potrebe različnih učnih stilov, omogoča prilagoditev pouka 

učencem s posebnimi potrebami, omogoča dostop do vsebin na računalniku ter elektronskih 

gradiv in dopolnjuje tradicionalni potek pouka (Bučar, 2009). 

Uporaba interaktivne table ima več namenov. Primerna je za vodenje predstavitev in 

predvajanj, saj omogoča prikazovanje animacij in videoposnetkov. Učitelji in učenci imajo na 

interaktivno tablo možnost dopisovati, podčrtavati in obkroževati pomembne podatke. Tabla 

omogoča tudi hranjenje in posredovanje informacij. Inovativnost interaktivnih tabel in 

številne funkcije, ki jih omogočajo, počasi izpodrivajo klasične table (Županec, 2011). 

Uporaba interaktivne table po mnenju učiteljic pozitivno vpliva na pozornost učencev, 

spodbuja njihovo razmišljanje ter usmerja njihovo pozornost na glavno obravnavo vsebine. 

To sta v svoji raziskavi ugotovila Kennewell in Beauchamp (2003), ko sta raziskovala 

uporabo osebnega računalnika in interaktivne table v osnovni šoli. Avtorja raziskave sta 

ugotovila, da so učiteljice hitreje in lažje vzpostavile interakcijo z učenci, kar pogosto ni 

mogoče pri tradicionalnem načinu poučevanja, saj se učitelj večkrat obrne stran od učencev. S 

tem učitelj izgubi očesni stik z učenci in tako tudi njihovo pozornost (Kennewell, Beauchamp, 

2003 v Fekonja Peklaj, 2013).  

V Sloveniji so interaktivne table že uporabljajo na večini osnovnih šol. Pogosta prisotnost 

interaktivnih tabel v šolah ima rezultat, da znanje o njihovi uporabi že spada med učiteljeva 

osnovna znanja (Županec, 2011). 

Prednosti uporabe interaktivne table so: 

- lažja priprava gradiva; 

- že izdelani primeri; 

- možnost ponovne uporabe gradiva; 

- pomoč na medmrežju; 

- uporaba posebnih orodij; 

- boljši izkoristek časa; 
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- večja preglednost; 

- takojšnja povratna informacija; 

- veliko prostora za shranjevanje (prav tam). 

Prednosti za učence pa se kažejo v : 

- večji motivaciji; 

- popestritvi ure; 

- izboljšanih zapiskih; 

- večji medsebojni pomoči; 

- daljši in boljši koncentraciji; 

- boljšemu pomnjenju; 

- večji želji po sodelovanju (prav tam). 

Slabosti uporabe interaktivne table: 

- občasne tehnične težave (zamrznitev slike, kalibriranje, izredno počasen odziv); 

- težave pri pogledu na interaktivno tablo (vpliv sonca, priprava razreda); 

- neobvladovanje funkcij s strani učiteljev in učencev. 

4.4. TABLIČNI RAČUNALNIK 
 

Tablični računalnik je na dotik občutljiv prenosni računalnik, katerega glavno vhodno 

napravo predstavlja zaslon. Od običajnih računalnikov jih ločimo, ker za delovanje ne 

zahtevajo tipkovnice ali miške (Curk, 2014). 

Tablica je priročen tehnološki pripomoček, ki ga lahko uporabljamo kjerkoli in nam obenem 

omogoča stalno povezanost z medmrežjem. Priročnost in enostavna uporaba omogočata 

uporabo tablic tudi v izobraževanju. 

Tablični računalniki omogočajo delo z interaktivnim gradivom in spletnimi učbeniki. »Z 

uporabo tablice pri pouku učencem omogočimo, da sami z različnimi aplikacijami in 

pripomočki, ki jim jih ponuja tablica, odkrivajo in raziskujejo poti do znanja, ne da bi 

zapustili prostor matične učilnice« (Gole, Hadler 2011, str. 184). 

Tablica je zelo uporabna za spodbujanje socialnih interakcij učencev z delom v paru ali 

skupini. Učence spodbuja k sodelovanju in reševanju problemov. Učitelj mora biti pri tem 
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pozoren, da ne pride do nepravilne rabe tehnologije (igranja spletnih iger, obiskovanja 

socialnih omrežij) (prav tam). 

Madan (2011) je opredelil 6 razlogov, zakaj bi bilo potrebno v izobraževanje vključiti tablične 

računalnike. 

1. Tablični računalniki so najboljši način za prikazovanje spletnih učbenikov. 

Tablice omogočajo večpredstavnost. Tako lahko učenci ob prebiranju vsebine zraven 

vključijo zvok ali si pogledajo videoposnetek. Te elemente je nemogoče vključiti v 

tradicionalne učbenike in delovne zvezke. 

2. Učenci so pripravljeni na uporabo tabličnih računalnikov. 

Čeprav so tablični računalniki šele po letu 2010 pričeli z množičnim prihodom na trg, učenci 

tehnologijo zaslonov na dotik že poznajo, saj so tablice le povečana verzija pametnih 

telefonov. Zaradi vsakodnevne domače uporabe telefonov in tabličnih računalnikov v 

domačem okolju se učencem zdi samoumevno, da jih lahko uporabljajo tudi v razredu. 

3. Tablični računalniki ustrezajo slogu in potrebam učencev. 

Zaradi priročnosti, lahke prenosljivosti in uporabnosti so tablični računalniki bližje učencem 

kot pa težji prenosni računalniki. 

4. Tablični računalniki imajo konkurenčno programsko opremo. 

Najbolj uporabna in inovativna programska oprema je sedaj dostopna na tablicah, ki so v 

določenih segmentih že prehiteli običajne stacionarne in prenosne računalnike. 

5. Tablični računalniki se dobro združujejo z ostalo izobraževalno opremo. 

S tabličnimi računalniki smo lahko stalno povezani z ostalo izobraževalno opremo. Učenci so 

tako lahko stalno aktivni. 

6. Tablični računalniki postajajo cenejši in dostopnejši. 

Zaradi vedno večje ponudbe in dostopnosti tabličnih računalnikov na trgu se je cena močno 

znižala.  

Gole in Hadler (2011) prednosti uporabe tabličnega računalnika vidita v: 
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- hitri dostopnosti informacij; 

- lažjem uvajanju učnih vsebin; 

- lažji individualizaciji in diferenciaciji pouka; 

- zmožnosti biti kritičen do dostopnih informacij, saj vedno vse informacije niso 

zanesljive; 

- hitri izmenjavi gradiv med učenci ter učenci in učitelji. 

Slabosti uporabe tabličnega računalnika: 

- učitelj nima popolnega nadzora nad dejavnostmi učencev; 

- premajhen izbor v slovenščino prevedenih aplikacij in didaktičnih iger; 

- nujna nenehna tehnična podpora; 

- dostop do brezžičnega omrežja; 

- delo je vezano na napolnjenost baterije (prav tam). 

Tablični računalniki, interaktivne table, prenosni in stacionarni računalniki za dostop do 

podatkov, videoposnetkov in spletnih učbenikov potrebujejo medmrežno povezavo oz. 

internet. 

4.5. INTERNET 
 

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

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

Internet je v osnovi preplet medsebojno povezanih računalnikov, le-ti pa omogočajo 

izmenjavo in shranjevanje najrazličnejših informacij. Znotraj sistema pa obstaja še sistem 

različnih aplikacij (spletnih strani, blogov, forumov, klepetalnic), ki so namenjeni prehajanju 

med aplikacijami ali neposrednim kontaktom med posamezniki (Pinterič, Grivec, 2007). 

Razvoj interneta se je začel med leti 1950 in 1960, ko so v različna omrežja povezali prve 

računalnike. »Pomembno vlogo pri razvoju je imela ameriška vojska, ki je razvijala 

računalniško omrežje, ki ni odvisno od vseh svojih sestavnih delov, ampak lahko deluje tudi v 

primeru, da posamezni, v omrežje povezani računalniki, ne delujejo več« (Pečenko idr. 2012, 

str. 101). 

V Sloveniji so prvi računalnik na internet priključili leta 1991 na Institutu Jožef Stefan. Med 

zasebnimi uporabniki se je internet začel uporabljati po letu 1994 (prav tam).  
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Pri uporabi interneta je potrebna velika mera načrtovanja in predvidevanj. Ena od prednosti 

interneta je, da se gradivo pogosto posodablja in da so podatki digitalizirani, kar pomeni, da 

jih lahko učitelji takoj prenesejo na računalnik in vključijo v pouk (Stradling, 2004). 

Internet je zelo koristen v izobraževanju, saj tako pri pouku kot pri domačem delu omogoča 

hiter dostop do podatkov in arhivov (Razpotnik, 2001). Uporaba interneta v šolah je v pomoč 

tako učiteljem pri poučevanju kot učencem pri učenju. Med učitelji in učenci omogoča 

komunikacijo in sodelovanje kjerkoli in kadarkoli (Gerlič, 2013). 

Velika prednost uporabe interneta je ta, da je znanje na voljo učencem na bolj raznolik način. 

Učitelji morajo pred uporabo interneta vse spletne strani in gradiva na spletu preveriti. 

Predvidevati morajo tudi iskalne nize in odgovore učencev, saj je le takšno poučevanje s 

pomočjo interneta ustrezno in smiselno (Somekh, 2007). 

Walsh (2007) je izpostavil pozitivne in negativne učinke uporabe interneta: 

- uporaba interneta naredi ure privlačne za učence in jih spodbuja k večjemu 

vključevanju čustev; 

- internetni brskalniki so koristni za iskanje informacij, a se je potrebno zavedati 

njihovih pomanjkljivosti in uporabo skrbno načrtovati; 

- uporaba interneta je pozitivna zgolj, ko je nadzorovana s strani učitelja; 

- uporaba interneta ima pozitiven učinek, ko prinese dodano vrednost k poučevanju in 

negativen, ko je namenjena zgolj preslikavanju učbenikov; 

- internet je obsežen vir strokovnega znanja, to pa omogoča različne pristope, ki 

ustrezajo stilom učenja učencev; 

- informacije, ki so dostopne na spletu, so nepreverjene in učitelj mora biti na to 

pozoren; 

- s pomočjo interneta lahko komuniciramo ter si izmenjavamo mnenja in ideje. 

Tehnološka oprema in internet sta poskrbela za veliko število animacij, orodij in spletnih 

strani, ki naredijo pouk interaktiven. IKT »v današnjih časih ponuja naraščajoče število 

intuitivnih, zanesljivih orodij za izboljšanje kvalitete pouka. Eno takšnih orodij so e-gradiva« 

(Pesek 2011, str. 5). 
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4.6. E-GRADIVA 
 

Enotne definicije e-gradiv ni, na splošno bi lahko trdili, da je e-gradivo »vse, kar je v 

elektronski obliki«, ali natančneje, da je e-gradivo »digitalno gradivo z določenim učnim 

ciljem in namenom ali vidnim oz. razvidnim učnim ciljem«, še natančneje, da je e-gradivo 

»vsak (uporaben) digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot in celo programov« 

(Mc greal 2004 v Pesek 2011, str. 5). 

E-gradiva sestavljajo gradniki (slike, animacije, videoposnetki, besedila …), učne enote, ki se 

oblikujejo, ko več gradnikov povežemo z učnim ciljem in tako dobimo zaokrožen tematski 

sklop, ter učna celota, ki je niz učnih enot opremljenih s kazalom, splošnimi cilji, nakazanimi 

učnimi pojmi in strategijami učenja. Več učnih celot se povezuje v e-učbenik (Krnel, 2008). 

V izobraževalnem procesu imajo učna gradiva pomembno mesto, še posebej tam, kjer učitelj 

ni edini posrednik znanja. E-gradiva omogočajo hranjenje in posredovanje informacij, hkrati 

pa tudi utrjevanje in poglabljanje znanj (Repolusk, 2009 v Pesek, 2011). 

Uporaba e-gradiv pri pouku spreminja poučevanje in učenje. Posebne značilnosti, ki e-gradiva 

ločijo od neelektronskih gradiv, so: multimedijskost, interaktivnost, nadbesedilnost, 

razvejanost in nelinearnost (Knapp-Potthoff, 2003 v Kač, 2011). 

Rebernak (2008) dodaja, da multimedijskost vpliva na učenčeva čutila, zato si s pomočjo e-

gradiv učenec lažje predstavlja določene pojave in procese. 

 Ključne prednosti e-gradiv so: 

- večpredstavnost, ki pritegne učence in zajame različne zaznavne tipe učencev; 

- interaktivnost spodbuja večjo aktivnost učencev in njihovo sodelovanje; 

- dostopnost omogoča učencu, da do e-gradiv dostopa kadarkoli in kjerkoli; 

- ažurnost, ki se kaže v tem, da je mogoče e-gradiva hitro popraviti (Pesek, 2011). 

E-gradiva in e-učbeniki določajo drugačen način učenja in niso samo pripomoček pri učenju 

(Kač, 2011). Učenje s pomočjo e-gradiv poteka v večji intenzivnosti in vlogi učenca. Učenec 

je tisti, ki si sam izgrajuje znanje, učitelj pa je v vlogi usmerjevalca, moderatorja.  

Da bi dosegli učinke e-gradiv, morajo biti ta gradiva kakovostna, učitelji pa jih morajo znati 

uporabljati. Pomembno vlogo pri tem imajo šole, ki morajo zagotoviti stabilno tehnično 

infrastrukturo in zadostno podporo (Kač, 2011) 
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5. DRUŽBOSLOVJE 
 

Družboslovje razlaga dogodke in pojave iz družbenega življenja posameznika, gospodarstva, 

religije, države itd.  

Učenci se z družboslovnimi vsebinami srečajo že v vrtcu, nadaljnji stik z njimi pa sledi v šoli. 

V prvem triletju se z družboslovjem srečajo pri predmetu spoznavanja okolja, ki vsebuje tako 

družboslovne kot naravoslovne prvine, v drugem triletju pa se z družboslovnimi vsebinami 

srečajo pri predmetu družba (Plazar, 2010). 

V slovenskih šolah je IKT zapisan v učnem načrtu vsakega predmeta posebej. »Učni načrt je 

strokovni zapis ciljev vsakega predmeta za vsak razred posebej (kot stopnjo in ne kot 

oddelek). V njem najdemo zapisano, kakšne učne cilje je treba pri določenem predmetu 

zasledovati, kakšne standarde znanja dosegati, katere so predlagane vsebine, kakšne 

dejavnosti, s katerimi poteka poučevanje in kakšni so učni pripomočki. Zapisano je tudi, s 

katerimi drugimi predmeti je po vsebinah najti povezave in kakšna znanja morajo imeti tisti, 

ki predmet učijo« (Pretnar 2000 str. 93).  

5.1. SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

Učni načrt predmeta spoznavanje okolja je zasnovan z namenom nadaljevanja odkrivanja 

spontanega otroškega raziskovanja sveta v naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki so 

ga učenci usvojili iz neposrednih izkušenj v okolju ali preko medijev, se pri pouku nadaljnje 

razvija in poglablja (Kolar idr., 2011). 

»Učni predmet spoznavanja okolja predstavlja kontinuiran proces, ki izhaja iz otrokove 

radovednosti in pomeni razvijanje spretnosti in navad, ki so potrebne za raziskovanje in 

eksperimentiranje« (Ivanuš, Grmek, Čagran, Sadek 2009, str. 48). Učence je potrebno navajati 

na opazovanje, raziskovanje in zavedanje sveta okoli sebe. 

V predmetu spoznavanja okolja so združene naravoslovne, tehnične in družboslovne vsebine. 

Pestrost teh vsebin omogoča povezovanje predmeta z drugimi šolskimi predmeti (Kolar idr., 

2011). 
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IKT v učnem načrtu spoznavanja okolja 

V nadaljevanju bomo naredili kratek pregled učnega načrta spoznavanje okolja. Pregledali 

bomo prisotnost IKT pri splošnih in operativnih ciljih, pregledali vsebine družboslovnih 

tematskih sklopov ter pregledali prisotnost IKT pri specialno didaktičnih priporočilih, 

standardih znanja in medpredmetnih povezavah. 

Splošni in operativni cilji predmeta 

V učnem načrtu je IKT omenjen med splošnimi cilji predmeta. Predmet spoznavanja okolja 

mora biti organiziran tako, da bi se med kompetencami za vseživljenjsko učenje razvijala tudi 

matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji. Učenec naj bi IKT kompetence dosegel z 

razvijanjem primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja in zapisovanja podatkov. Digitalno 

pismenost učenec doseže z razvijanjem sposobnosti sporočanja. IKT in ostale kompetence za 

vseživljenjsko učenje se med seboj povezujejo razvijajo in poglabljajo (Kolar idr., 2011). 

Med operativnimi cilji je IKT mogoče zaslediti znotraj vseh tematskih sklopov. Uporaba IKT 

je zapisana za zadnjim tematskim sklopom (postopki). Postopki so smiselno vključeni v vse 

tematske sklope. Postopki, kot so opazovanje, urejanje, razvrščanje, ravnanje s podatki, 

sporočanje s podatki itd., vodijo k spoznavanju in uporabi IKT. Pri postopku sporočanje je v 

3. razredu naveden tudi cilj sistematično iskanje in uporaba primernih virov in literature s 

pomočjo IKT (prav tam). 

Družboslovni tematski sklopi pri predmetu spoznavanja okolja 

Čas 

V prvem razredu učenci znajo opisati razliko med dnevom in nočjo. V prvem in drugem 

razredu učenci časovno raziskujejo in pojasnjujejo spremembe v letnih časih, razlikujejo med 

preteklostjo in sedanjostjo v svojem življenju, vedo, da je bilo življenje nekoč drugačno, 

spoznajo življenje ljudi nekoč in danes (bivališča, prehrana, obleka, prevoz). V drugem 

razredu že spoznajo koledar in znajo povezati navidezno gibanje sonca z dnevnim časom. V 

tretjem razredu znajo deliti dan na ure, ure na minute, znajo meriti kratkotrajne pojave, 

poznajo pomen dediščine in znajo opisati časovni potek pojavov (prav tam). 
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Prostor 

V prvem razredu učenci spoznajo okolico šole in poti v šolo ter uporabljajo pojme v zvezi z 

pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (kaj je spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno). V 

drugem razredu učenci spoznajo možnosti za orientacijo v okolju, poznajo značilnosti 

domačega kraja, vedo, da so pokrajine po svetu različne, spoznajo načine predstavljanja 

geografskega okolja, usvojijo osnovne geografske pojme (hrib, gora, ravnina, dolina, reka, 

potok, morje, cesta). V tretjem razredu spoznajo vrste naselij, življenje in delo na kmetiji po 

letnih časih, širijo spoznanja o različnih pokrajinah, znajo uporabiti različne vrste skic in 

zemljevidov in poznajo glavne smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod) (prav tam). 

Jaz 

Pri tematskem sklopu Jaz učenci v prvem razredu prepoznajo podobnosti in razlike med 

ljudmi, se znajo predstaviti z osnovnimi podatki, poznajo različne čustvene izraze pri sebi in 

drugih (strah, jeza, žalost, veselje) in vedo, da čustva vplivajo na posameznikovo vedenje. V 

drugem razredu vedo, da so vsako leto starejši, se zavedajo, kdo je odrasel in kdo otrok, 

poznajo obdobja človekovega razvoja, prepoznajo nevarne situacije doma in v družbi ter so se 

jim sposobni izogniti. V tretjem razredu  učenci spoznajo pomen kakovostnega znanja za 

lasten in družbeni razvoj, vedo, da se lahko največ naučijo v šolskem okolju, spoznajo, da je 

za uspešno učenje nujna razporeditev časa, spoznajo pomen in posledice naučenih dobrih in 

slabih navad. V vseh treh razredih učenci spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih 

čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah (prav tam). 

Skupnosti 

Učenci v prvem razredu prepoznajo oblike družinskih skupnosti in imajo do njih strpen 

odnos, uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, otrok, sin, hčerka itd.). 

Poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, imena učiteljev in vzgojiteljev, ki jih poučujejo, poznajo 

prostore in delavce na šoli, spoznajo, da so nekateri dnevi v letu še posebej pomembni, saj jim 

je pripisan poseben pomen. V drugem razredu že znajo poimenovati nekaj praznikov, ki jih 

praznujemo v Sloveniji, razumejo pomen sodelovanja med družinskimi člani in znajo opisati 

dejavnosti šole. V tretjem razredu spoznajo organiziranost življenja in dela, vedo, katere 

pomembne ustanove so v njihovem domačem kraju, vedo, da živimo v Sloveniji in poznajo 

državne simbole, da je Slovenija članica EU, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki 
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ostalih narodov, razumejo pomen denarja in razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja 

(prav tam). 

Odnosi 

Učenci sprva spoznajo pomen pravil družbenega življenja, vedo, zakaj so pravila potrebna, 

spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, spoznajo pomen dane obljube, znajo 

razločiti laž od resnice in prepoznajo pravila, ki so jim določena v šoli. V drugem razredu že 

vedo, da ljudje, ki živijo ali delajo skupaj, vstopajo v določene medosebne odnose 

(prijateljstvo, sodelovanje itd.), ugotavljajo in spoznavajo, da so posamezniki ne glede na spol 

svobodno izbirajo različne vloge v svojem življenju. V tretjem razredu ugotavljajo povezanost 

ljudi, države, celine, razumejo nujnost sodelovanja in razumevanja med ljudmi, znajo 

razložiti, kaj je solidarnost in vedo, da je pravilno, da si ljudje v stiskah (bolezni, naravne 

ujme, nesreče) med seboj pomagajo (prav tam).  

Promet 

V prvem razredu učenci spoznajo prometne poti v okolici šole, poznajo varno pot v šolo, 

spoznajo se s prometnimi znaki, poznajo pravila varne hoje, razumejo pomen vidnosti v 

prometu (rumena rutka, odsevnik), vedo, da vožnja pod vplivom alkohola, mamil in zdravil 

ogroža vse prisotne v prometu. V drugem razredu poznajo pravila obnašanja v različnih 

prevoznih sredstvih, poznajo prometne znake, ki jih srečujejo na poti v šolo in prometne 

znake pomembne za pešce, razumejo nevarnosti v prometu ob slabih vremenskih razmerah. V 

tretjem razredu znajo razložiti pomen prometnih znakov pomembnih za kolesarje, poznajo 

različna prevozna sredstva (kolo, avto, tovornjak, letalo, ladja) in njihov namen v prometu ter 

vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (prav tam). 

Okoljska vzgoja 

Pri temi okoljska vzgoja morajo učenci v prvem razredu opisati, kako sami in drugi vplivajo 

na naravo, obenem morajo znati pojasniti, kako sami in drugi prispevajo k ohranjanju 

naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo. V drugem razredu že vedo, da so 

spremembe v okolju za živali včasih ugodne in včasih škodljive. V tretjem razredu znajo 

utemeljiti vpliv posameznikov in družbe na naravo, vedo, da ob veliki proizvodnji nastajajo 

odpadki, spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje in poznajo glavne onesnaževalce vode, 

zraka in tal (prav tam). 
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Didaktična priporočila 

Učni načrt spoznavanja okolja v didaktičnih priporočili ne omenja uporabe IKT.   

Standardi znanja 

V učnem načrtu je pod rezultati, ki jih morajo učenci pri predmetu spoznavanja okolja v 

prvem triletju šolanja usvojiti, pod sklopom Postopki zapisanih nekaj ciljev, ki pa niso 

direktno povezani z uporabo IKT pri pouku. Cilji so povezani bolj z beleženjem, urejanjem in 

predstavitvijo podatkov. 

Medpredmetne povezave 

Medpredmetno povezovanje pri predmetu spoznavanja okolja poleg povezovanja z ostalimi 

predmeti vključuje tudi vsebine in cilje za trajnostni razvoj (med cilji je navedena tudi IKT). 

5.2. DRUŽBA 
 

Učni načrt družba je zasnovan z namenom spoznavanja razmerja med posameznikom, družbo 

in naravnim okoljem. Pri predmetu gre za nadaljevanje in razširitev znanja, ki so ga učenci 

usvojili v 1., 2. in 3. razredu pri predmetu spoznavanje okolja (Budnar idr., 2011). 

V predmetu družba so združeni cilji s področja geografije, zgodovine, sociologije, etnologije, 

psihologije, ekonomije, politike, etike idr. (prav tam). 

IKT v učnem načrtu družba 

V nadaljevanju bomo naredili kratek pregled učnega načrta družba. Pregledali bomo 

prisotnost IKT pri splošnih in operativnih ciljih, pregledali vsebinske sklope ter pregledali 

prisotnost IKT pri didaktičnih priporočilih, standardih znanja in medpredmetnih povezavah. 

Splošni in operativni cilji predmeta 

Učni predmet družba med splošnimi cilji predmeta omenja tudi informacijsko tehnologijo. Pri 

predmetu družba učenci med drugimi splošnimi cilji razvijajo tudi družbene, raziskovalne in 

komunikacijske spretnosti (med njimi tudi IKT), ki jim omogočajo uspešno delovanje v 

družbenem okolju ter strategije vseživljenjskega učenja (med njimi tudi digitalno pismenost).  

Uporaba IKT ni zapisana v operativnih ciljih predmeta družba. Kljub temu je IKT mogoče 

zaslediti v vseh tematskih sklopih. 
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Vsebinski sklopi pri predmetu družba 

Ljudje v družbi 

V četrtem razredu morajo učenci prepoznati sebe v družbi, prepoznati in oceniti morajo svoje 

značilnosti, uporabljati različne veščine komuniciranja in sodelovanja, oblikovati lastna 

mnenja in stališča, prepoznati lastni proces učenja itd. O družini poznajo različne družbene 

vloge, razumejo smisel povezovanja v družine, razumejo spremembe in sestavine družbenega 

in družinskega življenja itd. Poleg naštetega učenci v četrtem razredu pri vsebinskem sklopu 

Ljudje v družbi poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti, 

prepoznajo vrste nasilja med in nad otroki ter razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja 

drugačnosti (Budnar idr., 2011). 

V petem razredu učenci že razumejo, da kot posamezniki vplivajo na razvoj skupnosti, 

razvijajo sposobnost za argumentacijo mnenj in stališč, uporabljajo strategije za obvladovanje 

čustev, odločanja in reševanja vprašanj, spoznajo, da so ljudje različni (npr. po starosti, veri, 

spolni usmerjenosti itd.), spoznajo oblike združevanja med ljudmi v skupnosti itd. Poleg 

naštetega učenci razumejo, kaj vpliva in kaj zavira družbeni razvoj, analizirajo in vrednotijo 

različne učinke družbenih sprememb, izdelajo preprosto raziskavo itd. (prav tam). 

Ljudje v prostoru in ljudje v času 

V četrtem razredu pri prostorski orientaciji in kartografiji učenci znajo določiti glavne smeri 

neba s soncem, senco, uro ali kompasom, poznajo zemljevide in se znajo orientirati po njih, 

znajo brati podatke, znajo skicirati preproste skice in zemljevide, uporabljajo kartiranje kot 

metodo prikaza prostorskih podatkov. O domačem kraju spoznajo gospodarske in druge 

dejavnosti, poznajo osnove za nastanek in razvoj domačega kraja, prepoznajo in analizirajo 

varne in manj varne poti, razumejo vlogo posameznika in družbe v skrbi za urejenost 

domačega kraja. Domača pokrajina je vsebina, pri kateri morajo učenci v četrtem  razredu 

poznati njene značilnosti (relief, prst, voda, kamnine, tla, rudnine itd.), znati morajo opisati 

razlike med naselji v domači pokrajini in vrednotiti vplive človeka na spreminjanje narave. 

Pri sledovih preteklosti se učenci seznanijo s preteklostjo domačega kraja/pokrajine in jo 

primerjajo z današnjim življenjem, spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja, 

znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku 

itd. (prav tam). 
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V petem razredu pri prostorski orientaciji in kartografiji učenci poznajo sestavine zemljevida, 

se orientirajo s kompasom in zemljevidom, se orientirajo ob uporabi množice zemljevidov, 

poznajo in uporabljajo strategije dela na terenu (merjenje, anketiranje, kartografiranje itd.) 

(prav tam). 

V petem razredu učenci spoznajo naravne enote Slovenije, spoznajo in navedejo nekatere 

slovenske značilnosti, posebnosti, spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja. Učenci tudi 

opišejo in primerjajo naravne in družbene značilnosti Slovenije. Spoznajo organiziranost 

Slovenije, razlikujejo med domovino in državo, poznajo različnost prebivalstva v Sloveniji 

(manjšine), spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji, spoznajo pravice in 

dolžnosti Slovencev kot državljanov EU itd. Vsebinski sklop Ljudje v času vsebuje tudi 

zgodovinski razvoj. Učenci spoznajo temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, 

srednji in novi vek), poznajo temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti, 

uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti in znajo pojasniti vzroke in 

posledice gospodarskih in družbenih sprememb skozi preteklost (prav tam). 

Didaktična priporočila 

Učni načrt v didaktičnih priporočilih omenja uporabo IKT. V različnih vsebinskih sklopih je 

omenjena uporaba filma in drugih IKT pripomočkov. V priporočilih je zapisano, da morajo 

učenci poleg zemljevidov uporabljati pisne, grafične in slikovne vire. Zapisano je tudi, da 

mora učitelj spodbujati uporabo najnovejše IKT. 

Standardi znanja 

V standardih znanja je IKT omenjena pod vsebinskim sklopom Ljudje v prostoru in pri 

standardih znanja s področja dejavnosti. Eden izmed ciljev vsebinskega sklopa je, da učenci 

znajo uporabljati strategije za spoznavanje domačega kraja/pokrajin (npr. orientacija, terensko 

delo, raziskovanje, delo z različnimi zemljevidi, uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije). Pri standardih znanja s področja dejavnosti je IKT omenjena pri zbiranju 

podatkov (učenec zna zbirati podatke z neposrednim in natančnim opazovanjem, z uporabo 

preprostih raziskovalnih metod, z uporabo pripomočkov in IKT). 

Medpredmetne povezave 

Učni načrt predmeta družba zajema vsebino in cilje za trajnostni razvoj. Med cilji za trajnostni 

razvoj je omenjena tudi IKT. IKT je omenjena kot pripomoček za prenos, posredovanje, 
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shranjevanje in urejanje vsebin. Omenjena je tudi kot učno sredstvo, vir informacij, 

komunikacij idr. 

6. IKT V DRUŽBOSLOVJU 
 

»Raziskovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij je ena izmed temeljnih prioritet 

sodobne znanosti, tako naravoslovne kot družboslovne in omogoča vedno boljše razumevanje 

delovanja ter vplivov različnih fenomenov na preoblikovanje družbe« (Pinterič, Grivec 2007, 

str. 9). 

Družboslovne znanosti se vse bolj informatizirajo. Učiteljem družboslovja se nenehno 

postavlja vprašanje, kako učencem, ki vstopajo v izobraževalni proces s kopico družboslovnih 

informacij, s pomočjo vpeljave novih tehnologij pomagati do čim bolj kakovostnih informacij 

(Židan, 2004). 

IKT je stalna sopotnica ravnatelja, učitelja in učenca (Židan, 2015). Otroci vsakodnevno 

brskajo po straneh, zato jim uporaba IKT ne dela večjih preglavic. To znanje lahko uporabimo 

za spletno podprto poučevanje družboslovja. Spletno poučevanje ponuja učencem možnost 

samostojnega pridobivanja znanja in nadgradnjo v šoli obravnavane snovi (Rebernak, 2008). 

IKT ima v družboslovju pomembne izobraževalne vloge: 

- je orodje informiranja in spoznavanja (učitelji in učenci s pomočjo IKT lahko 

poglabljajo širino in globino strokovnega znanja); 

- je orodje opolnomočenja (učitelj in učenec postajata z nenehnim pridobivanjem raznih 

družboslovnih znanj vedno bolj izobražena in opolnomočena); 

- je analitično orodje (z njegovo pomočjo lahko učitelji in učenci razčlenjujejo zapleten 

družboslovni svet); 

- je orodje za povečanje kakovosti (delo z IKT je za učence bolj zanimivo, predstavljivo 

in prispeva k boljši vizualizaciji učencev); 

- je novodobno komunikacijsko orodje (s pomočjo IKT učitelji kot tudi učenci mrežijo 

svoja družboslovna znanja. S tem pripomoreta k bolj globaliziranemu, soodvisnemu in 

povezanemu družbenemu svetu z IKT orodji); 

- je izobraževalno orodje za individualizacijo pedagoškega dela (z uporabo IKT lažje 

individualiziramo oz. prilagajamo delo učencem, kar je zelo pomembno, saj postajajo 

razredi vse bolj heterogeni); 
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- je orodje za nadgrajevanje kulture samoizobraževanja (IKT učitelje in učence stalno 

spodbuja k nadgrajevanju družboslovnih in humanističnih znanj); 

- je orodje motivacije (uporaba IKT lahko spodbudi motivacijo tako pri učitelju kot pri 

učencih) (Židan, 2015). 

Pri pouku družboslovja je bil porast uporabe računalnika zaznan med leti 1994 in 1998. Pouk 

družboslovja je takrat obsegal geografijo, zgodovino, slovenski in tuji jezik. Računalnik so 

najpogosteje uporabljali pri zgodovini, sledila je geografija, slabo pa je bil uporabljen pri 

slovenskem in tujem jeziku. Uporaba računalnika je bila najpogostejša pri ponavljanju in 

utrjevanju, napredek pa je bil viden tudi pri podajanju nove učne snovi in uvodni motivaciji 

(Jesenek, Kolnik, 2013). 

Židan (2015) meni, da je IKT podporni temelj pedagoškemu delu družboslovja. Nadaljuje, da 

mora biti uvajanje IKT profesionalno premišljeno, saj bi njegova neprofesionalna uporaba v 

delo vnesla zmedo in nekakovostne elemente. 

7. IKT IN UČITELJ 
 

Spremembe v učenju in poučevanju so preusmerile socialno vlogo učitelja. Somekh (2007) 

meni, da smo s spremembami pripomočkov, ki jih učitelji uporabljajo za poučevanje (namesto 

učbenikov in delovnih zvezkov uporabljajo spletni brskalnik in e-gradiva), spremenili pogled 

na učenje in poučevanje. 

Učitelj se mora odločiti, ali bo pri poučevanju sledil tradicionalnem, frontalnem načinu, ki od 

učencev zahteva zgolj faktografsko znanje, ali pa bo sledil novim pogledom in se odločil za 

uporabo novih učnih metod, ki učencem omogočajo prevzemanje aktivne vloge v razredu 

(Stradling, 2004). 

Živimo v času hitrih tehnoloških in družbenih sprememb. V luči teh sprememb so učitelji 

izgubili vlogo edinega in prevladujočega posredovalca znanja (Rebolj, 2008). Zaradi 

informatizacije šolstva se zmanjšuje vloga učitelja kot prenašalca znanja. Povečuje se vloga 

učitelja kot usmerjevalca, ki usmerja in spodbuja k pridobivanju novega znanja. Učiteljevo 

usmerjanje informacij, ki jih učenci pridobivajo s pomočjo IKT, daje znanju kakovost, ga 

osmisli ter učencu pomaga ustvariti celostno podobo sveta in sebe, obenem pa mu predstavlja 

temelje za razvoj učenja in izobraževanja (Steinbuch, 2005). 
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Uporaba IKT pri pouku ima kot že rečeno številne prednosti. Kljub temu je kakovost pouka še 

vedno odvisna predvsem od učitelja, ki oblikuje učne cilje, vsebino, oblike dela itd. Direkten 

stik učitelja in učenca je še vedno bistvo izobraževalnega procesa. IKT mora biti učitelju 

predvsem v pomoč pri njegovem delu, pripravi in izvedbi pouka (Brglez, 2005). 

Danes vemo, da IKT ne more nadomestiti učitelja. Njegova vloga se sicer spreminja, tako kot 

se spreminja celotna družba. Že Saymour Papert (1980 v Wechtersbach, 2005) je dejal, da je 

človek socialno bitje, zato je zanj, v kakšnem okolju pridobiva informacije, iz katerih kasneje 

gradi svoje znanje. 

Na uporabo IKT pri pouku v največji meri vpliva učitelj. Učiteljeva uporaba IKT je odvisna 

od njegovega individualnega znanja ter lastnega prepričanja in pristopa k poučevanju. Za 

uporabo je zelo pomembna učiteljeva samozavest in prepričanje v lastne sposobnosti. 

Samozavestni učitelj bo hitreje pripravljen sprejeti nove učne pristope, medtem ko se bo 

nesamozavesten učitelj redkeje odločil za uporabo IKT (Tišler, 2006). S spodbujanjem rabe 

tehnologije učitelj pomaga izboljšati svoje spretnosti pri iskanju informacij, analizi, 

oblikovanju rešitev problemov ter učinkoviti komunikaciji (Unseco 2008 v Brečko, Vehovar,  

2008).  

Učitelj v proces izobraževanja prinaša modrost in izkušnje, učenci prinašajo svežino in željo 

po znanju, IKT pa prinaša hitrost, zanesljivost in neomejeno količino podatkov 

(Wechtersbach, 2005). Od današnjega učitelja se pričakuje, da bo v proces poučevanja 

vključil sodobno IKT. Na ta način učitelj izboljša kakovost poučevanja (Rebernak, 2008).  

Učitelji lahko s pomočjo interneta, interaktivnih virov in simulacij ter dostopnega 

izobraževalnega gradiva omogočijo bolj učinkovito učenje in večje vključevanje učencev v 

izobraževalni proces (Unesco 2008 v Brečko, Vehovar, 2008). 

Pri uporabi je ključnega pomena, da so učitelji kritični do pripomočkov, ki jih uporabljajo. 

Učitelji morajo IKT uporabljati premišljeno in predvsem v skladu z učnimi cilji ter sodobnimi 

pedagoškimi načeli (Fekonja Peklaj, 2013).  

Uporaba IKT poveča produktivnost učiteljev in prihrani njihov čas predvsem pri: 

- pripravi in posodabljanju dnevnih priprav; 

- prilagajanju individualnim potrebam učencev; 

- predstavljanju učne snovi; 
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- oblikovanju in vzdrževanju ocenjevanja; 

- oblikovanju različnih izpitnih vprašanj; 

- hranjenju poročil, zapisov in arhivov z možnostjo hitre pridobitve in dopolnitve 

podatkov (Brečko, Vehovar, 2008). 

IKT v izobraževanju večinoma uporabljajo zgolj digitalno kompetentni učitelji. Ključnega 

pomena za vpeljavo IKT v pouk so poleg organizacijskih in sistemskih faktorjev tudi 

osebnostni faktorji, tj. predvsem IKT kompetentnost učitelja (Brečko in Vehovar, 2008). 

Gerlič (2013) pravi, da je kompetenten učitelj »z uporabo IKT uspešnejši, ustvarjalnejši in 

inovativnejši, uporablja veljavne in zanesljive podatke ter se zaveda pravnih in etičnih načel 

varne in odgovorne uporabe tehnologije« (Gerlič 2013, str. 60). 

E-kompetence zajemajo usposobljenost, poznavanje in uporabo IKT za delo in učenje. E-

kompetentni učitelj je usposobljen za načrtovanje, izvajanje in ocenitev učnega procesa na 

spletu (Rebolj, 2008). 

Kreuh (2012) je opredelil 6 temeljnih kompetenc, ki jih učitelj potrebuje pri delu z IKT. 

 

Slika 2: Temeljne e-kompetence učiteljev pri delu z IKT (povzeto po Kreuh 2012, str. 

10) 
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1. Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT 

Učitelj pozna strojno in didaktično programsko opremo ter jo zmore uporabljati v šoli in pri 

pouku. Do njene uporabe je kritičen in jo smiselno vključuje v svoje delo in pouk. Učencem 

nudi ustrezno podporo pri usvajanju novih znanj (prav tam). 

2. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo 

Učitelj uporablja IKT za komunikacijo med njim, učenci, starši in širšo skupnostjo, 

sodelovanje uporablja kot podporo za usvajanje novega znanja. Tehnologija mu je v pomoč 

pri izvajanju projektnega dela z učenci. Učencem pomaga pri sodelovalnem reševanju 

problemov, raziskovanju in ustvarjanju (prav tam). 

3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij in 

konceptov 

Za učitelja svetovni splet predstavlja vir podatkov, informacij in konceptov, ki jih vključuje v 

pouk. Učencem pomaga pri iskanju, zbiranju, analizi, uporabi in vrednotenju zbranih 

informacij. S tem vpliva na kognitivni razvoj učencev in njihovo zmožnost obdelave 

informacij, reševanja problemov in kritičnega mišljenja (prav tam). 

4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij 

Učitelj pozna morebitne nevarnosti pri uporabi tehnologij. Pozna področja, kjer je treba biti 

pozoren, da zagotoviš varno brskanje po spletu. Učence zna informirati o načinih varovanja 

svojih podatkov (prav tam). 

5. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov 

Učitelj zna oblikovati in posodobiti gradiva, ki jih uporablja pri pouku, pozna avtorske 

pravice objavljanja izdelkov. Učencem zna pomagati ustvariti in objaviti multimedijska 

sporočila (prav tam). 

6. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT 

Učitelj IKT uporablja za lastno strokovno rast in delo, načrtuje pouk tako, da je vanj 

vključena IKT, skupaj z učenci vrednoti usvojeno znanje in spremlja napredek (prav tam). 

Različne raziskave kažejo, da je vpeljava IKT v izobraževalni proces odvisna predvsem od 

volje in stališč učiteljev, ki sami odločajo, kako bodo tehnologijo uporabljali v razredu. 



 

35 
 

Različni avtorji so ugotovili, da so ravno stališča učiteljev najpomembnejši dejavnik zadostne 

uporabe IKT v izobraževanju (Albirini, 2006). 

Gerlič (2011) je v eni izmed svojih raziskav ugotovil, da je uporaba računalnika pri pouku 

pogostejša pri mladih učiteljih ter da učitelji pogosteje uporabljajo računalnik pri pripravi na 

pouk kot pa pri pouku. 

Slovenske šole se premalo trudijo za usposobljenost in motiviranost učiteljev glede uporabe 

IKT pri pouku. Glede na raziskavo iz leta 2011 (Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju) se 

težave pri učiteljih zaradi neznanja o uporabi IKT pojavljajo manj pogosto od evropskega 

povprečja, hkrati pa učitelji menijo, da so slabo usposobljeni za ravnanje z IKT in da bi 

potrebovali dodatna strokovna izobraževanja. Gerlič (2011) meni, da je učitelje potrebno 

predvsem ustrezno motivirati in usposobiti in ne le zagotoviti programske in strojne opreme. 

Po mnenju Schanka in Clearley nekateri učitelji trdijo, da je s pomočjo IKT mogoče izboljšati 

pouk in zmanjšati nezadovoljstvo s strani učencev, staršev in učiteljev s šolo (Schanka, 

Clearley v Gerlič, 2000). Nekateri učitelji še dodajajo, da uporaba IKT pripomore k 

izboljšanju sposobnosti za samostojno učenje, sodelovanje in sporazumevanje. Poveča se tudi 

sposobnost ravnanja z IKT, bistveno pa ne vpliva na spremembo učenčevih ocen. 

Na drugi strani Lookatchov v svojih raziskavah prikazuje, da učitelji v uporabi IKT vidijo le 

izgubo časa in denarja (Lookatchov v Gerlič, 2000). Vzrok takšnih ugotovitev lahko najdemo 

v nezadostnem osnovnem in dodatnem izobraževanju učiteljev za uporabo IKT. 

Področje dodatnega strokovnega izobraževanja učiteljev o IKT je slabo razvito, saj je zelo 

malo IKT tečajev namenjenih izključno učiteljem (Tomažin, 2002). »Na žalost je res, da smo 

v Sloveniji glede usposabljanja za uporabo IKT v šoli povsem na repu v Evropi in da so na 

primer države na jugovzhodu Evrope, ki jih vedno gledamo zviška, na tem področju precej 

pred nami« (Rugelj 2013 v Černoga, 2013). Učitelji še največ znanja o uporabi IKT pridobijo 

s kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šolah, pa tudi z lastnim izobraževanjem in 

raziskovanjem (Jesenek, Kolnik, 2013). 

Starc (2004) meni, da bi morali učiteljem pri uvajanju sodobne tehnologije pri pouku 

zagotoviti takšne pogoje, da bi lahko testirali in preizkušali svoje sposobnosti pri uvajanju 

novih tehnologij v izobraževanje. 
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Raziskava iz leta 2011 (stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju) je pokazala, da je stanje 

videno s strani ravnateljev in učiteljev v slovenskih šolah sledeče: 

- učitelji bi morali opravljati dopolnilna izobraževanja za uporabo IKT v izobraževanju; 

- IKT izboljša poučevanje in učinkovito delovanje šolske uprave; 

- diplomanti bi se morali že med študijem usposobiti za uporabo IKT v izobraževanju; 

- pogosto za uporabo računalnika in ostale tehnološke opreme ni interesa s strani 

učiteljev. 

IKT pa nima vpliva zgolj na izobraževanje in učitelje, ki poučujejo na šolah, temveč ima velik 

vpliv tudi na učence. 

8. IKT IN UČENCI 
 

Na učence in njihove dosežke vpliva več dejavnikov. Eden izmed njih je tudi uporaba IKT.  

IKT lahko učencem predstavlja pripomoček za učenje in poučevanje, hkrati pa jim lahko 

predstavlja tudi neposreden vir informacij in znanja (Brečko, Vehovar, 2008). 

»Na vsak način bi se morali učenci spoznati z osnovnimi znanji za delo z IKT in se usposobiti 

za njihovo uporabo pri učenju in drugih opravilih že mnogo prej, že v prvih letih šolanja. 

Prava rešitev bi bila pravzaprav vključitev teh vsebin v druge predmete na način, kot se 

tehnologija uporablja. Podobno, kot so lepopis, ki je bil v časih naših babic in prababic 

samostojen predmet, pozneje priključili k materinščini, tako bi se lahko zdaj urejanje besedila 

z računalnikom naučili pri istem predmetu. Analogno bi lahko uporabo preglednic vključili v 

matematiko ali pa v zemljepis, ko bi se učili računanje funkcij ali predstavljanje podatkov« 

(Rugelj 2013 v Černoga, 2013). 

Delo z IKT in pripadajočo tehnološko opremo se pri učencih kaže kot zelo uspešno. Uspešno 

je delo z IKT tudi pri učencih z učnimi primanjkljaji. Učenci so za delo bolj motivirani, pri 

določeni vsebini zdržijo dlje časa, hkrati pa učno snov usvajajo uspešneje in hitreje (Gole, 

Hadler, 2011). 

Vključevanje IKT v poučevanje dviguje raven motivacije in uspešnosti pri učencih ter 

povečuje raven zavedanja odgovornosti za lastno delo (Rebernak, 2008).  

Z uporabo IKT v izobraževanju so povezane tudi kompetence, ki jih mora učenec pridobiti do 

konca šolanja (Selwyn, 2013). Izobraževanje učencev je potrebno že v osnovnih šolah 
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prilagoditi času in prostoru ter jih vzgajati in izobraževati tako, da bodo imeli kompetence za 

obvladovanje hitrega razvoja tehnologije v družbi (Tišler, 2006). E-kompetence, ki jih učenec 

mora pridobiti v času šolanja so povezane s/z: 

- komunikacijo (zna uporabljati enega ali več orodij za spletno komuniciranje, pozna 

spletne storitve, zaveda se pravil spletnega komuniciranja); 

- obdelavo podatkov (uporablja različne spletne brskalnike, zaveda se, da vse 

informacije na spletu niso zanesljive, za ugotavljanje verodostojnosti uporablja 

različne vire); 

- ustvarjanjem vsebin (zna uporabljati in spreminjati elektronska besedila, ve, da je 

spletna vsebina lahko avtorsko zaščitena; 

- varnostjo (zna zaščititi svoje spletne podatke, uporablja gesla, ve, da podatkov o 

zasebnem življenju ne sme podajati na spletu); 

- reševanjem problemov (zna ustrezno uporabiti digitalna orodja, ko se sreča s tehnično 

ali netehnično težavo) (Europass, 2015). 

Raziskava SITES (2006) je raziskovala v kolikšni meri je uporaba IKT vplivala na učence pri 

pouku. Na vprašanja so odgovarjali zgolj učitelji, ki pri poučevanju v šoli uporabljajo IKT. 

Učitelji so kot pozitivno izpostavili vpliv IKT na: učno motivacijo, sposobnost uporabe IKT, 

sposobnost učenja s prilagojeno hitrostjo in učinkovitost pri ravnanju s podatki. Intervjuvani 

so večinoma mnenja, da IKT ne vpliva na ocene učencev. Največji napredek uporabe IKT na 

učence učitelji vidijo pri učni motivaciji, ki se je skoraj v vseh primerih vsaj malo povečala. 

Učitelji so izpostavili tudi sposobnost ravnanja z IKT, ki se je pri učencih močno povečala. 

Razlike v računalniški pismenosti so se zaradi uporabe IKT v šoli po mnenju učiteljev 

nekoliko zmanjšale (Brečko in Vehovar, 2008). 

Informacijske tehnologije pomagajo učencem, vendar morajo biti IKT prilagojeni tudi cilji 

izobraževanja. »Hitro se namreč pokaže, da sama uporaba računalnika in z njim povezane 

informacijske tehnologije pri pouku nič ali zelo malo vplivajo na znanje učencev, če se hkrati 

ne spreminjajo tudi cilji izobraževanja in z njimi oblike in metode poučevanja« 

(Wechtersbach 2005, str. 161). 
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9. PODPORA ŠOLE 
 

Pri uvajanju IKT v učilnice je nujna podpora celotne šole. Začetni vložek časa pri uvajanju 

IKT v učilnico je velik, zato ima pomembno vlogo predvsem ravnatelj s podpiranjem 

takšnega razvojnega dela. Podpora ravnatelja se kaže v pridobivanju dodatnih sredstev in 

razbremenitvi določenih obveznosti. Pomembna je tudi podpora ostalih učiteljev na šoli 

(Tišler, 2006). 

Fox (2003 v Tišler, 2006) meni, da je najbolje pripraviti dokument oz. akcijski načrt, kjer se 

zabeležijo cilji in pristopi k izboljšanju uporabe IKT na šoli. Po njegovem mnenju bi vsaka 

šola morala imeti takšen načrt, ki bi ga bilo potrebno redno posodabljati. 

Da bo IKT v šolah čim bolj izrabljen, je potrebno že na samem začetku določiti ustrezen 

pristop (Yaxley, 2003 v Tišler, 2006). 

V načrtu rabe IKT v šoli je potrebno jasno določiti in zagotoviti: 

- odgovorno osebo za določeno področje; 

- časovne okvire; 

- potrebne kadrovske, materialne in finančne vire; 

- kriterije za preverjanje, poročanje in ocenjevanje o napredku (Tišler, 2006). 

Za ustrezen razvoj IKT v šolah je potrebno: 

- pred začetkom sprememb določiti cilje uporabe IKT; 

- določiti časovne okvire sprememb; 

- zagotoviti ustrezen čas za pripravo dokumentov; 

- govoriti o IKT (prav tam). 

Tišler (2006) pravi, da so šole z IKT opremo vedno bolj opremljene, na žalost pa zaradi 

pomanjkanja znanja in volje le-ta ostane delno ali v celoti neizkoriščena. Nadaljuje, da so pri 

IKT pogoste tehnične težave, zato je izrednega pomena, da šola poskrbi za hitro in učinkovito 

odpravljanje nastalih težav. 

Na uporabo IKT v šolah v največji meri vplivajo ravnatelji s spodbujanjem uporabe novih 

tehnologij. Razlike v uporabi informacijskih tehnologij na šolah so ravno zaradi ravnateljev in 

njihove spodbude zelo velike (Černoga, 2013). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

10. METODOLOGIJA 
 

10.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Na Slovenskih osnovnih šolah se povečuje težnja uporabe IKT pri pouku, tudi pri pouku 

družboslovja. Že med leti 1994 in 1998 je bilo v slovenskih šolah pri pouku družboslovja 

zaznati porast uporabe IKT (Jesenek, Kolnik, 2013). Med svojim praktičnim usposabljanjem 

smo opazili pozitivne učinke uporabe IKT pri poučevanju družboslovja. Napredek je bil viden 

tako na področju motivacije učencev, kot tudi pri njihovi končni oceni. Opažanja so nas 

spodbudila k razmišljanju o tem, kako pogosta je uporaba IKT v družboslovju od 1. do 5. 

razreda in kaj jo ovira, glede na to, da teme družboslovja ponujajo možnosti raznolike 

uporabe IKT.  

Z raziskavo smo želeli predstaviti uporabo IKT pri pouku družboslovja od 1. do 5. razreda 

osnovne šole. Pri pregledu literature smo ugotovili, da na temo IKT v družboslovju ni veliko 

napisanega. Našli smo dve magistrski deli, ki sta raziskovali to področje. J. Selko (2015) je 

raziskovala, kako uporaba interaktivne table vpliva na razvijanje časovnih predstav učencev v 

prvem razredu osnovne šole. Ugotovila je, da ima uporaba interaktivne table pri pouku na 

razvijanje časovnih predstav učencev številne pozitivne učinke. Bučar (2011) je prav tako 

raziskoval vpliv uporabe interaktivne table pri pouku in ugotovil, da je le-ta močno 

motivacijsko sredstvo, učitelj pa s kakovostnimi gradivi vpliva na motivacijo učencev. D. 

Vidic (2017) je raziskovala učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu 

osnovne šole. Ugotovila je, da ima uporaba e-fotografij pri pouku številne prednosti, ki se 

kažejo v večji samostojnosti, motiviranosti učencev, boljšem izražanju itd. Pri pregledu 

literature nismo zasledili raziskave, ki bi raziskovala uporabo in vplive večjega števila IKT 

pripomočkov pri pouku družboslovja, zato smo želeli s pomočjo raziskave spodbuditi učitelje, 

jim posredovati ideje, na kakšen način in pri katerih temah vpeljati uporabo IKT, šolam pa 

posredovati informacije in ideje, na kakšen način lahko podprejo učitelje za sodobnejše in 

učinkovitejše izvajanje pouka z uporabo IKT. 
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10.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kako in v kolikšni meri učitelji uporabljajo IKT pri 

pouku družboslovja od 1. do 5. razreda osnovne šole. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kje 

učitelji vidijo prednosti in slabosti uporabe IKT, kakšne odzive na uporabo IKT zaznavajo pri 

učencih, kako so sami usposobljeni za uporabo IKT ter kakšna podpora jim je nudena s strani 

šole. Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Na kakšne načine in kako pogosto uporabljajo učitelji razrednega pouka IKT pri 

pouku družboslovja? 

2. Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za uporabo IKT in katera znanja si še 

želijo pridobiti? 

3. Kakšna podpora je na voljo učiteljem za uporabo IKT pri pouku družboslovja od 1. do 

5. razreda? 

10.3. VRSTA RAZISKAVE 
 

V raziskavi smo uporabili kvalitativni pristop in deskriptivno metodo. Osnovno empirično 

gradivo je sestavljalo 8 besednih opisov. Uporabili smo nestandardizirano metodo zbiranja 

podatkov, gradivo pa smo obdelali s kvalitativno analizo.  

10.4. VZOREC 
 

Populacijo so predstavljali učitelji slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo razredni pouk. 

Vzorec je predstavljalo 8 učiteljic razrednega pouka na zasavskih osnovnih šolah (Hrastnik, 

Trbovlje, Zagorje, Litija). Ena od učiteljic poučuje v prvem razredu, dve v drugem, ena v 

tretjem, dve v četrtem, ena v petem in ena v kombiniranem razredu (četrti in peti razred). Štiri 

intervjuvane učiteljice imajo manj kot deset let delovne dobe, dve učiteljici imata med 

petnajst in dvajset let delovne dobe, dve učiteljici pa sta tik pred upokojitvijo. Vzorec je 

neslučajnosten, ker vse enote populacije niso imele enakih možnosti, da bi bile vanj izbrane. 

Hkrati je tudi priložnostni, ker so vanj zajete tiste enote, ki so najlažje dostopne. 
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10.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Glavni instrument pridobivanja podatkov je polstrukturiran intervju, ki je dostopen v prilogi 

1. Pred samo izvedbo smo si vnaprej pripravili glavne smernice, ki smo jih med potekom 

intervjuja po potrebi dopolnili s postavljanjem dodatnih vprašanj. Želeli smo zbrati izčrpne 

besedne opise in mnenja sodelujočih v raziskavi, zato smo postavljali čim bolj odprta 

vprašanja. Še pred začetkom izvajanja intervjuja smo opravili poskusna intervjuja in s tem 

preizkusili vprašalnik, ki smo ga nato tudi ustrezno preuredili in se lotili izvajanja intervjujev. 

Za izvedbo in termine intervjujev smo se dogovorili osebno. Intervjuje smo opravljali na šoli, 

v kabinetih učiteljic razrednega pouka. Trajali so približno od 30 do 45 minut. Intervjuje smo 

ob soglasju učiteljev snemali. Po potrebi smo se po ureditvi podatkov k nekaterim 

intervjuvancem vrnili in še dopolnili zbrane podatke.   

10.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

V prvem koraku smo uredili zbrano gradivo. Posnete oziroma ročno zapisane intervjuje smo 

prepisali na računalnik. Parafrazirali smo narečne besede, mašila, sleng ter določene izjave, ki 

so se večkrat ponovile. Sledilo je določanje enot kodiranja, izpostavljanja pomembnih izjav 

ter opuščanje nepomembnih za raziskavo. Izbrane izjave smo nato oštevilčili. Sledilo je 

odprto kodiranje. Izbranim izjavam smo najprej določili pomene, kategorije in nad kategorije. 

Zaradi večje preglednosti smo si pri tem pomagali s tabelami in stolpci.   

11. REZULTATI  
 

Sledeče poglavje smo razdelili glede na tri raziskovalna vprašanja. Pod vsakim poglavjem se 

nahajajo naslovi oblikovani na podlagi vprašanj, ki smo jih zastavili našim intervjuvanim 

učiteljicam in se nanašajo na naša raziskovalna vprašanja. Ugotovitve oz. rezultati so zapisani 

pod vsakim naslovom. Vsi rezultati so na voljo v prilogi 3. 

POUK DRUŽBOSLOVJA IN IKT 

Običajen potek ure družboslovja 

Učiteljice so v intervjujih povedale, da se običajen pouk družboslovja prične z uvodno 

motivacijo. Dve učiteljici sta odgovorili, da velikokrat za uvodno motivacijo učencem 
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zastavita uganko. Drugi načini uvodne motivacije, ki so bili izpostavljeni v intervjujih, so še 

razne socialne igre, kvizi in prikazovanje fotografij. V začetku ure se običajno pregleda 

domača naloga in ponovi snov predhodne učne ure. Pred obravnavo snovi se učiteljice o 

obravnavani tematiki z učenci pogovorijo, ena od učiteljic pa je izpostavila, da pri pouku 

spoznavanja okolja pred obravnavo določene učne snovi učence odpelje na kratek sprehod. 

Nekaj vprašanih učiteljic je izpostavilo, da je osrednji del učne ure namenjen obravnavi nove 

učne snovi. Večinoma pouk še vedno poteka frontalno, kar je ena od učiteljic še posebej 

izpostavila. Če je učencem določena tema, ki jo učiteljice obravnavajo, že poznana, učiteljica 

preveri njihovo predznanje. Dve učiteljici sta izpostavili, da je zelo pomembno, da se z učenci 

o obravnavani temi predhodno pogovorimo in jim snov predstavimo s konkretnimi primeri. 

Zelo pomembno je, da snov učencem čim bolj približamo. Obravnava snovi poteka z razlago. 

Pri tem učiteljice na tablo projicirajo snov ali spletne učbenike. Včasih pred tablo povabijo 

tudi učence. Ena od intervjuvanih učiteljic je izpostavila pomembnost prilagajanja podajanja 

snovi glede na tip razreda in učencev v njem. Učiteljica pri obravnavi snovi uporablja tudi 

igre in kvize, da je pouk za učence bolj pester. Učna ura se po odgovorih intervjuvanih 

največkrat zaključi s strnitvijo obravnavane učne snovi in posredovanjem domače naloge. 

Način utrjevanja obravnavane snovi, ki ga je izpostavila ena od intervjuvanih, je delo v 

skupinah. Obravnavano snov učenci običajno zapišejo tudi v zvezke. Učiteljice so izpostavile 

različne načine utrjevanja obravnavane snovi ob koncu ure: poročanje s strani učencev, 

individualno ali skupinsko reševanje nalog in učnih listov ter učne škatle. Intervjuvane 

učiteljice so v pogovoru izpostavile tudi pripomočke, ki jih pri pouku uporabljajo. Pri petih 

učiteljicah je še vedno najpogosteje uporabljen pripomoček učbenik. Pogosto izpostavljeni 

pripomočki so bili še zvezki, zemljevidi, delovni zvezki in slike. Poleg naštetih pripomočkov, 

ki jih pogosto uporablja večina intervjuvanih, so še izpostavile različne druge pripomočke: 

PowerPoint, izrezki, plakati, učni listi in kompas. Le ena od učiteljic je pri opisu običajnega 

poteka pouka družboslovja izpostavila tudi uporabo računalnika, projektorja in spletnega 

učbenika. Ena od učiteljic, ki uči v kombiniranem razredu, je izpostavila še obveznost, ki jo 

ima pred izvedbo same učne ure, in sicer priprava dvojnih učnih priprav. 

Običajen potek ure družboslovja z uporabo IKT 

Najbolj izpostavljen IKT pripomoček s strani intervjuvanih učiteljic je še vedno računalnik. 

Tako je odgovorilo kar sedem od osmih intervjuvanih učiteljic. Velika večina intervjuvank je 

skupaj z računalnikom omenila tudi projektor kot dodatek računalniku. Dve intervjuvani 

učiteljici pri IKT podprtem poučevanju uporabljata interaktivno tablo. Uporabljata jo 
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predvsem za reševanje nalog, prikaz slik, reševanje nalog za utrjevanje in za sprotno 

prikazovanje rešitev. Ena od intervjuvanih uporablja »prirejeno« interaktivno tablo. Uporablja 

jo predvsem za dopisovanje na projicirane učbenike. Od pripomočkov so intervjuvane 

izpostavile še prenosni računalnik in interaktivni učbenik. Računalnik in projektor sta prisotna 

praktično v vsakem razredu. Velika večina intervjuvanih učiteljic računalnik in projektor 

uporablja za prikaz posnetkov, slik in za PowerPoint predstavitev. Videoposnetke učiteljice 

uporabljajo predvsem za lažje predstavljanje snovi. Običajno videoposnetke predvajajo 

dvakrat. Prvič si videoposnetek le ogledajo, drugič se med ogledom o njem tudi pogovorijo. 

Kar pet od osmih intervjuvanih učiteljic uporablja PowerPoint za razlago nove snovi, tri 

intervjuvane pa ga uporabljajo za predstavitve. PowerPoint učiteljice uporabljajo še za 

utrjevanje snovi, prepisovanje snovi v zvezke, predstavitve s slikami ter za predstavitve 

učencev. Po dve učiteljici sta izpostavili, da računalnik uporabljata za prikaz filmov, animacij 

in spletnih učbenikov. Spletne učbenike učiteljice uporabljajo za reševanje nalog na tabli, saj 

tako učenci pouku lažje sledijo. Spletni učbeniki učiteljicam in učencem zmanjšajo količino 

prinašanja učnega materiala, učiteljicam je na voljo obilica takoj dostopne učne snovi, 

učencem pa omogoča lažje opazovanje in poslušanje predavane snovi. Učiteljice med drugim 

računalnik in projektor uporabljajo še za prikaz vsebin, poskusov, iskanje po spletu, prikaz 

izdelanih posnetkov, pogovor o videnem, YouTube za prikazovanje posnetkov in animacij ter 

za utrjevanje snovi. Med IKT pripomočki, ki jih pri pouku uporabljajo učenci, sta dve 

učiteljici izpostavili računalnik, ena od učiteljic pa je izpostavila, da si lahko učenci pri 

predstavitvah pomagajo s PowerPoint predstavitvijo. Po odgovorih intervjuvanih učiteljic, 

učenci uporabljajo računalnik samostojno le v računalniški učilnici. Učenci računalnike 

uporabljajo večinoma za iskanje odgovorov po spletu. V računalniški učilnici po odgovorih 

učiteljic delo poteka v skupini. Učenci si ogledajo videoposnetke, klikajo na odgovore in 

rešujejo delovne liste. Učiteljice so v računalniški učilnici odgovorne za nadzor in usmerjanje. 

Poleg naštetega še postavljajo vprašanja in preverjajo odgovore. Ena od intervjuvanih učiteljic 

je izpostavila tudi zahtevnost dela v računalniški učilnici. 

Pogostost uporabe IKT v družboslovju 

Štiri od osmih intervjuvanih učiteljic IKT uporabljajo skoraj vsako uro, kar tri učiteljice pa ga 

uporabljajo vsako učno uro. Ena učiteljica ga uporablja občasno oz. vsako drugo uro, le ena 

pa ga uporablja zgolj nekajkrat mesečno. Najpogostejši razlog za uporabo IKT pri pouku je, 

da je učiteljicam v veliko pomoč ob razlagi nove snovi. Omogoča jim boljše približevanje 

snovi in s tem njeno večje razumevanje. Ena od učiteljic je izpostavila, da ima v razredu 
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veliko vizualnih tipov otrok, kar je dodaten razlog za uporabo IKT. Po mnenju ene od 

intervjuvanih IKT vpliva na to, da učiteljice zaradi njegove uporabe manj uporabljajo 

učbenike in delovne zvezke. K uporabi IKT v razredu učiteljice vzpodbujajo tudi pripravljena 

gradiva kot je npr. PowerPoint in lažje vzdrževanje reda v razredu ob njegovi uporabi. IKT je 

učiteljicam lahko v pomoč tudi pri utrjevanju snovi. Intervjuvane učiteljice so med razlogi za 

neuporabo tehnologije izpostavile časovno stisko in raznolike teme, pri katerih uporaba IKT 

ne bi bila smiselna. Ena od intervjuvanih učiteljic je dejala, da je zagovornica tradicionalnega 

pouka, zato IKT uporablja le občasno. Med poukom učiteljice IKT uporabljajo za 

prikazovanje gradiv. Po dve učiteljici uporabljajo IKT izven pouka za pripravo na pouk in 

urejanje priprav. Dve učiteljici sta izpostavili tudi uporabo eAsistenta. Poleg naštetega 

intervjuvanke uporabljajo IKT izven pouka za komunikacijo s starši, urejanje dokumentacije 

in iskanje ustreznih gradiv.  

Uporaba IKT pri različnih družboslovnih temah 

Skoraj vse učiteljice so mnenja, da je IKT mogoče uporabljati pri vsaki obravnavani temi. 

Najpogosteje se IKT uporablja pri geografskih temah, pogosto pa tudi pri temah, ki se 

navezujejo na zgodovino, saj so prav te teme učencem težko predstavljive in IKT omogoča 

lažjo predstavitev. Dve intervjuvani učiteljici sta odgovorili, da IKT  uporabljata pri 

geografski temi Pojavi. Ostale teme, ki so jih intervjuvane učiteljice izpostavile, so še domača 

pokrajina, načrti in zemljevidi, tloris, prostorska orientacija, Slovenija, letni časi, družina, 

pravice otrok, nasilje, sledovi preteklosti in zgodovinske teme, npr. Koliščarji. Najpogostejši 

razlog, da intervjuvane učiteljice uporabljajo IKT ravno pri teh temah, je, da se učencem z 

njegovo pomočjo snov lažje približa, in imajo tako o stvareh boljšo predstavo. IKT je hkrati 

tudi dopolnilo učbeniku in delovnemu zvezku. Ena od učiteljic je izpostavila tudi, da IKT 

uporablja pri tistih temah, ki so njej manj ljube in nezanimive, saj jih tako lažje približa 

učencem. 

Odzivi učencev na uporabo IKT pri družboslovju 

Intervjuvane učiteljice glede na spol ne vidijo razlik. Le ena učiteljica je izpostavila, da so pri 

prikazu snovi s pomočjo IKT dobri oz. pozitivni odzivi. Fantje so sodeč po odgovorih 

intervjuvank bolj informacijsko pismeni od deklic. Fantje so za uporabo IKT bolj navdušeni, 

saj jo tudi v domačem okolju pogosto uporabljajo. Ena od intervjuvanih učiteljic je 

izpostavila, da fantje, kadar učiteljice pri pouku uporabljajo sodobno IKT, hitreje izgubijo 

zanimanje. Ena od intervjuvanih učiteljic izpostavila veselje deklic, ko pri pouku uporabljajo 
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IKT. Intervjuvana je mnenja, da deklice hitro usvajajo nova tehnološka znanja. Pet od osmih 

intervjuvanih učiteljic ne vidi razlik v učnem uspehu med informacijsko pismenimi in manj 

pismenimi učenci. Ena od učiteljic je izpostavila, da so dobri odzivi na IKT tako pri učencih z 

dobrim kot pri tistih s slabšim učnim uspehom. Dve učiteljici sta odgovorili, da so učenci z 

boljšim učnim uspehom tisti učenci, ki so po navadi bolj informacijsko pismeni. Nekaj 

intervjuvanih učiteljic je izpostavilo, da imajo učenci s posebnimi potrebami pri pouku 

podprtem z IKT težave pri prepisovanju, težave z usvajanjem tehnologije, počasneje usvajajo 

novo tehnologijo, hitro jim pade koncentracija, imajo težave s pozornostjo. Težave učencev s 

posebnimi potrebami učiteljice rešujejo na različne načine, in sicer z narekom, predhodno 

sestavljenimi zapiski za učence, z izogibanjem prepisovanja s table. Ena od intervjuvanih 

učiteljic je dejala, da ima zgolj pozitivne odzive pri prikazu snovi s pomočjo IKT. Dve 

učiteljici sta odgovorili, da imata pozitivne izkušnje pri individualnem delu z učenci s 

posebnimi potrebami s pomočjo IKT. Ena od njih je izpostavila pozitiven odziv učenca na 

tablični računalnik. Učenci so pri individualnem delu bolj motivirani in skoncentrirani. Večja 

je tudi količina usvojenega znanja ter s tem njihov napredek. Nekaj učiteljic je dejalo, da pri 

pouku, podprtem z IKT, pri učencih s posebnimi potrebami ne vidi razlik, ena od 

intervjuvanih pa je povedala, da jim je potrebno nameniti več pozornosti. V splošnem se 

učiteljicam zdijo odzivi na uporabo IKT dobri, k čemur najverjetneje pripomore tudi dobro 

poznavanje IKT zaradi domače uporabe. Še posebej dobro se na uporabo IKT po mnenju ene 

od intervjuvanih odzivajo vidni in slušni tipi učencev, medtem ko kinestetični tipi učencev 

težje sledijo pouku podprtem z IKT. Pouk z uporabo IKT je po mnenju učiteljic zanimivejši, 

hkrati pa spodbuja tudi več individualnega dela in medsebojne pomoči med učenci. Na drugi 

strani ena od učiteljic meni, da lahka dostopnost IKT vedno bolj znižuje njegovo zanimivost. 

IKT IN UČITELJ 

Spodbujanje in preprečevanje uporabe IKT 

IKT je inovacija, ki popestri učne ure v razredu. Tako je odgovorila večina intervjuvanih 

učiteljic. Tri intervjuvane učiteljice so izpostavile, da s pomočjo IKT lažje približajo snov 

učencem, spet druge tri pa so dodale, da jim je uporaba IKT izziv. Učiteljice spodbuja k 

uporabi IKT tudi veliko število dosegljivih podatkov in relativno hiter prikaz primerov, ki jih 

brez uporabe IKT ne bi bilo mogoče pokazati. Intervjuvane učiteljice k uporabi IKT 

spodbujajo tudi odzivi učencev. Ti pozitivni odzivi se kažejo v zadovoljstvu in navdušenosti 

pri delu z IKT pripomočki, vedoželjnosti, zanimanju za tehnološke novosti, večji 
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motiviranosti za delo, hitrejšem in učinkovitejšem usvajanju znanja ter boljšemu sledenju 

pouka. Intervjuvane učiteljice k uporabi spodbujajo tudi sodelavke, ravnatelji in ravnateljice, 

predvsem z zagotavljanjem nove informacijske opreme. Učenci s posebnimi potrebami in 

živahnost učencev, ki velikokrat vodi v odmik od snovi, so razlogi, ki določenim 

intervjuvanim učiteljicam preprečujejo pogostejšo uporabo IKT. Dve intervjuvanki se bojita 

odzivov učencev v primeru nespretnosti uporabe sodobne IKT. Učiteljice imajo poleg vodenja 

pouka še veliko drugih zadolžitev, kar velikokrat vodi v pomanjkanje časa, da bi se pripravile 

na pouk z IKT, saj so učne priprave za uporabo IKT pri pouku po mnenju učiteljic zelo 

zamudne. Po mnenju ene od učiteljic uporaba IKT zahteva od učitelja prevelik vložek 

energije. Eden od razlogov, ki preprečujejo uporabo IKT, je vrednost tehnoloških 

pripomočkov in strah pred tem, da bi se kateri od njih poškodoval. Ena od učiteljic je 

izpostavila, da jo od uporabe IKT odvračajo tudi dvomi o svojih kompetencah, ki so lahko 

posledica slabe usposobljenosti. Učiteljica, ki IKT pri pouku redko uporablja, je dodala, da je 

razlog za to veliko kvalitetnega materiala, ki ga ima v fizični obliki še iz začetkov svojega 

poučevanja. Razlog za nizko uporabo IKT pri pouku lahko najdemo tudi na strani šole. Kar tri 

učiteljice so izpostavile, da jih pri uporabi IKT ovira premalo tehnologije zagotovljene s strani 

šole. Ena od učiteljic je izpostavila še zelo zastarelo in posledično počasno opremo, ki ji 

preprečuje, da bi IKT večkrat vključila v pouk. 

Prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja 

Šest od osmih intervjuvanih učiteljic vidi prednost uporabe IKT v dostopnosti gradiv. Tri 

učiteljice vidijo prednosti v večji nazornosti pouka in zmanjšanju prinašanja učnega materiala 

v razred. Prednosti približevanja uporabe tehnologije se kažejo tudi v zanimivejšem pouku, 

kjer učenci snovi lažje sledijo. Dostopnost tehnologije učiteljicam omogoča tudi lažjo 

komunikacijo s starši. Preprosta uporaba IKT in neskončna možnost uporabe le-te omogoča 

dopolnitev knjig in od učencev zahteva aktivnost in pripravljenost za delo v vsakem segmentu 

ure. Slabosti uporabe IKT se po mnenju treh intervjuvanih učiteljic kažejo v pojavljajočih se 

tehničnih težavah, ki se pojavljajo pri pouku ob uporabi tehnoloških pripomočkov. Dve 

intervjuvani učiteljici sta kot slabost uporabe tehnologije pri pouku navedli preveliko 

izpostavljenost otrok novodobni tehnologiji na vsakem koraku. Slabosti uporabe tehnologije 

se pri učencih kažejo še pri slabši grafomotoriki učencev kot posledici zmanjšanja pisanja v 

zvezke, ena od intervjuvank pa je izpostavila tudi slabo poznavanje zemljevidov. Po mnenju 

ene od učiteljic se kaj hitro lahko zgodi, da zaradi uporabe IKT pri pouku, učenci začnejo 

zavračati učenje iz učbenikov. Slabost uporabe tehnologije se kaže tudi v potrebi po 
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povečanju nadzora nad učenci, saj otroci hitro zaidejo od obravnavane snovi. Učiteljice 

slabosti uporabe IKT vidijo tudi v povečanem obsegu priprav in potrebnem osvajanju novega 

znanja, saj se tehnologija neprestano spreminja in kljub ustreznemu znanju se lahko vedno 

znajdemo v situaciji, ko je potrebna pomoč drugih.  

Vpliv uporabe IKT na priprave in delo v šoli ter doma 

Tri intervjuvane učiteljice menijo, da količina priprav na pouk v šoli ostaja enaka, saj je raba 

računalnika preprosta in je le-ta v stalni pripravljenosti. Druge intervjuvane učiteljice niso bile 

enotnega mnenja glede količine priprav v šoli. Ena od učiteljic je mnenja, da uporaba IKT 

poveča količino priprav v šoli, ker je potrebno pred vsako uporabo pripomočke pripraviti. 

Priprave na pouk se učiteljicam povečajo, ko so soočene z novostmi in se morajo nanje 

privaditi. Ena od učiteljic je mnenja, da ji IKT zmanjša količino priprav v šoli. Mnenja 

intervjuvanih učiteljic so se razlikovala tudi pri količini priprav na pouk doma. Po mnenju 

nekaterih učiteljic je več dela potrebnega pri pisanju učnih priprav, predvsem v začetku, ko je 

potrebno vse priprave napisati, in kasneje, ko je napisane priprave potrebno spreminjati in 

dopolnjevati. Na uporabo IKT pri pouku se morajo učiteljice doma predhodno pripraviti 

predvsem z iskanjem in preverjanjem ustreznih gradiv. Učiteljice, ki so mnenja, da jim 

uporaba IKT pri pouku zmanjša pisanje domačih učnih priprav, to utemeljujejo s tem, da zgolj 

dopolnjujejo že narejene priprave. Tako so odgovorile kar tri intervjuvane učiteljice. Kar 

sedem od osmih učiteljic se strinja, da jim IKT delo v splošnem močno olajša. Dve učiteljici 

sta izpostavili, da jima IKT omogoča lažjo razlago snovi, predvsem zaradi uporabe spletnih 

učbenikov. K olajšanju dela po njunem mnenju prispeva tudi eAsistent, ki je nadomestil 

klasične redovalnice. Dostopnost tehnologije učiteljicam omogoča hitro iskanje informacij in 

manj prinašanja gradiv k pouku. Učiteljice lahko priprave shranijo na računalniku, ki ga 

uporabljajo tudi za PowerPoint predstavitve. Samo ena od učiteljic je dodala, da ji uporaba 

IKT delo tudi otežuje, saj ji preverjanje uporabljenih gradiv vzame veliko časa. Da uporaba 

IKT dela niti ne olajša niti ne otežuje, je mnenja ena učiteljica, ki pravi, da se njeno delo 

zaradi IKT ni spremenilo.   

Usposobljenost za delo z IKT napravami 

Večina intervjuvanih učiteljic je mnenja, da so za delo z IKT dobro usposobljene. Dve 

učiteljici sta svojo usposobljenost ocenili kot povprečno, le ena od intervjuvanih pa je mnenja, 

da je za delo z IKT slabo usposobljena. Računalnik je IKT naprava, za katero kar sedem od 

vprašanih učiteljic meni, da so za njegovo uporabo dobro usposobljene. K dobri 
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usposobljenosti po njihovem mnenju pripomore njegova pogosta uporaba tako v šoli kot tudi 

doma. Različna usposabljanja za uporabo računalnika, organizirana s strani šole in 

samoizobraževanja učiteljic, so prav tako pripomogla k njegovemu boljšemu poznavanju. 

Učiteljice so mnenja, da kljub pomanjkljivemu spremljanju novosti, ki jih prinaša stalen 

napredek tehnologije, večina nas pozna vsaj tiste osnovne funkcije, ki so potrebne za 

vsakdanjo uporabo in kljub morda nekoliko počasnejši uporabi na koncu pridemo do enakih 

rezultatov. Le ena od intervjuvanih učiteljic je izpostavila, da je za uporabo računalnika slabo 

usposobljena. Povedala je, da računalnik redko uporablja, sploh v šoli, to pa predvsem zato, 

ker se pri njegovi uporabi hitro zgodi, da se zmede in potem potrebuje zunanjo pomoč. 

Usposobljenost glede uporabe interaktivne table, tabličnega računalnika in mobilnega telefona 

je bila pri intervjuvanih zelo različno ocenjena. Ena od intervjuvanih svojo usposobljenost za 

delo z interaktivno tablo ocenjuje kot dobro, medtem ko jo kar šest drugih ocenjuje kot slabo. 

Prva učiteljica je kot razlog za dobro usposobljenost navedla njeno pogosto uporabo pri 

pouku. Razlogi ostalih učiteljic za slabo usposobljenost pa so bili predvsem neuporaba 

oziroma redka uporaba table pri pouku. Tako je odgovorilo vseh šest učiteljic. Tiste učiteljice, 

ki interaktivno tablo pri pouku občasno uporabljajo, so povedale, da poznajo le njene osnovne 

funkcije, saj jim je šola nudila premalo usposabljanj. To, kar znajo, so se naučile predvsem ob 

pomoči sodelavk. Ker interaktivno tablo slabo poznajo in je za njeno uporabo potrebnih 

veliko priprav, se za to le redko odločijo. Ena izmed njih je bila do interaktivne table še 

posebej kritična, ko je povedala, da se ji zdi interaktivna tabla še dodatna obremenitev za 

učitelje in da je predraga investicija za to, kar jim nudi. Učiteljica, ki je slabo usposobljena 

tako za računalnik kot za interaktivno tablo, je pri obeh navedla enake razloge za neuporabo. 

Trem učiteljicam se zdi, da so srednje usposobljene za uporabo mobilnih telefonov in 

tabličnih računalnikov, ostale pa menijo, da so za njuno uporabo slabo usposobljene. Večina 

učiteljic tabličnega računalnika in mobilnega telefona pri pouku ne uporablja, ali ju uporablja 

zelo redko, ju pa uporabljajo v privatnem življenju, tako da poznajo vsaj osnovne funkcije. 

Ena od intervjuvank je izpostavila, da tablični računalnik v šoli uporablja predvsem pri 

individualnem delu z učenci. Razloga za neuporabo mobilnega telefona pri pouku s strani 

učiteljic sta bila, da je na voljo premalo teh naprav in da jim priprave na pouk vzamejo preveč 

časa, saj nimajo veliko idej za uporabo. Učiteljica, ki je slabo usposobljena za uporabo IKT, je 

tudi tu navedla enake razloge za neuporabo.  
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Poznavanje in uporaba e-gradiv, spletnih orodij, programov in animacij 

Pet od osmih intervjuvanih učiteljic uporablja e-učbenike. Izpostavljeni so e-učbeniki Lili in 

Bine, Modrijan, Vedež in Radovednih 5. Pet od osmih intervjuvanih učiteljic uporablja e-

učbenike za razlago snovi. Ena intervjuvanka ga uporablja za boljšo predstavitev snovi, 

animacij, fotografij in posnetkov. Učiteljice, ki imajo v razredu interaktivno tablo, e-učbenike 

uporabljajo za reševanje nalog pred njo. E-učbeniki so eni od intervjuvank v pomoč pri 

načrtovanju učnih priprav. Intervjuvanke so izpostavile tudi spletne strani, s katerimi si 

pomagajo pri poučevanju učencev v razredu. Uciteljska.net učiteljica uporablja pri pripravi 

delovnih listov, utrjevanju snovi in za zaposlitev med ustnim preverjanjem znanja. Arnes.si 

uporablja za ideje pri uvodni motivaciji, za kvize, vaje, tekmovanja v skupinah in za 

utrjevanje snovi. Tri intervjuvane učiteljice uporabljajo YouTube za ogled videoposnetkov. 

Ena od intervjuvank uporablja didaktične igre in spletno stran vimeo.com za utrjevanje učne 

snovi. Google maps in podcaste uporablja ena od intervjuvanih učiteljic za utrjevanje in 

razlago snovi. Učiteljice so izpostavile še spletne strani Sourvey monkey, Wordpress in Prezi. 

Sourvey monkey je uporaben za sestavljanje spletnih anket, Prezi služi učiteljicam kot 

nadgradnja običajnim predstavitvam in za razlago snovi, Wordpress je učiteljici v pomoč pri 

poučevanju s pomočjo lastne spletne strani. Poleg e-gradiv in spletnih strani uporabljajo tudi 

različna spletna orodja. Pet od osmih intervjuvanih učiteljic je izpostavilo eAsistenta kot 

osnovno orodje, ki ga učiteljice morajo uporabljati pri svojem delu na šoli, saj nadomešča 

klasično redovalnico in služi za vpisovanje ur, ocen, izostankov itd. Tri intervjuvanke so 

navedle še elektronsko pošto, ena je dodala, da uporablja tudi spletno učilnico. Elektronsko 

pošto učiteljice uporabljajo pri komunikaciji s sodelavkami in starši ter za pošiljanje 

dokumentov in obvestil. Spletna učilnica intervjuvani učiteljici služi za pošiljanje obvestil 

učencem in staršem ter za podajanje različnih informacij. Sedem od osmih intervjuvanih 

učiteljic za poučevanje redno uporablja program Word in PowerPoint, tri izmed naštetih pa 

uporabljajo tudi program Excel. PowerPoint večina učiteljic uporablja za razlago oz. 

predstavitev učne snovi ter za utrjevanje le-te, ena učiteljica ga uporablja za urejanje 

dokumentacije in izdelavo učnih listov. Word večina intervjuvanih učiteljic uporablja za 

urejanje dokumentacije. Dve učiteljici ga uporabljata za izdelavo učnih listov, ena pa ga 

uporablja za vodenje evidenc. Excel dve učiteljici uporabljata za urejanje dokumentacije, po 

ena pa za vodenje evidenc in izdelavo učnih listov. 

 



 

50 
 

IKT IN PODPORA ŠOLE 

Podpora za uporabo IKT pri pouku 

Učiteljicam so v največjo podporo za uporabo IKT pri pouku njihove sodelavke, tako je 

odgovorilo kar šest učiteljic. Sodelavke so tiste, ki se srečujejo z enakimi ali podobnimi 

težavami, in jim tako znajo svetovati pri odpravljanju ter odgovoriti tudi na kakšno njihovo 

vprašanje. Velikokrat se tudi zgodi, da se skupaj trudijo rešiti kakšno težavo, ki se pojavi. Eno 

od intervjuvank je sodelavka seznanila z vsemi osnovami uporabe interaktivne table. Pet 

učiteljic podporo vidi tudi v računalničarju zaposlenem na šoli. Večina njih je izpostavila, da 

jim je računalničar v pomoč predvsem, ko se pojavijo kakšne težave, ki jih same ne znajo 

odpraviti. Pri njem zelo cenijo, da se trudi biti vedno na voljo. Računalničarji so po mnenju 

učiteljic zelo izkušeni in znajo hitro in učinkovito popraviti kakšno napravo ali naložiti kakšen 

program. Računalničarji so za učiteljice pripravili tudi številna izobraževanja na temo IKT, 

predvsem so jih seznanjali z IKT napravami, programi in spletnimi vsebinami. Veliko 

učiteljic je odgovorilo še, da so jim bila v podporo za uporabo IKT različna zunanja 

izobraževanja organizirana s strani šole, še posebej so bila izpostavljena tista, kjer so se 

seznanjali z novostmi in tista o spoznavanju eAsistenta. Ena od učiteljic je kot podporo pri 

uporabi izpostavila še učence. Po njenem mnenju nekateri učenci rokovanje s tehnologijo zelo 

dobro obvladajo in ji lahko svetujejo, če se sama pri čem ne znajde. Skoraj vsem 

intervjuvanim učiteljicam se zdi podpora, ki jim je bila na voljo in jim je še vedno koristna ali 

vsaj delno koristna. Le ena učiteljica je rekla, da ji do sedaj nudena podpora ni veliko 

pomagala. Ker učiteljicam ponujena podpora ni vedno zadostna, so nekatere še dodatno 

podporo poiskale pri svojih družinskih članih, ali so se same še dodatno izobraževale in iskale 

potrebne informacije. Dve intervjuvanki sta povedali, da so jima bili domači v podporo 

predvsem pri spoznavanju uporabe računalnika in projektorja in pri izdelavi PowerPointa. 

Želena podpora za uporabo IKT pri pouku družboslovja 

Tri od osmih intervjuvank menijo, da so bile deležne dovolj podpore za uporabo IKT s strani 

šole. Na drugi strani štiri od osmih intervjuvanih učiteljic želi več notranjih in zunanjih 

izobraževanj na temo uporabe IKT v splošnem in v družboslovju. Učiteljice si želijo več 

konkretnejših izobraževanj o uporabi spletnih strani, interaktivnih tabel in različnih spletnih 

programov. Podpora šole je ključen faktor za večjo uporabo IKT pri pouku družboslovja. 

Intervjuvane učiteljice si želijo s strani šole več finančnih sredstev za nakup nove sodobne 

IKT. Ena od učiteljic je izpostavila, da bi morala na šoli obstajati oseba, ki bi bila vedno na 
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voljo in bi skrbela za izobraževanja učiteljic za uporabo IKT, jim pomagala pri uporabi IKT 

naprav ter skrbela za odpravljanje različnih tehničnih težav. Intervjuvana učiteljica si želi tudi 

podporo s strani ministrstva v smislu namenjanja finančnih sredstev izključno za nakup nove 

tehnologije. 

IKT naprave na šoli 

Vse intervjuvane učiteljice imajo v razredu računalnik, sedem od osmih intervjuvank pa tudi 

projektor. Dve učiteljici imata v razredu interaktivno tablo. Pet učiteljic ima na šoli možnost 

uporabe interaktivne table. Učiteljicam je na voljo tablični in prenosni računalnik, eni od 

učiteljic pa tudi GPS naprava. 

Odnos šole do uporabe IKT pri pouku 

Kar sedem učiteljic je mnenja, da ima šola pozitiven odnos do uporabe IKT pri pouku, le ena 

izmed intervjuvanih pa meni, da šola ne podpira uporabe IKT. Štiri učiteljice so izpostavile, 

da jih ravnateljica spodbuja k bolj pogosti uporabi IKT pri pouku. Spodbuja jih z nasveti in 

predlogi uporabe nove tehnologije. Zadostno število računalnikov in interaktivnih tabel ter 

tabličnih računalnikov intervjuvane učiteljice spodbujajo k usvojitvi znanj za uporabo novih 

tehnoloških naprav. Pozitiven odnos šole do uporabe IKT se, sodeč po odgovorih nekaterih 

intervjuvanih učiteljic, kaže tudi pri namenjanju denarja za posodabljanje naprav in 

načrtovanju nakupa novih naprav. Hiter servis pokvarjene opreme, razna izobraževanja na 

temo IKT ter dobra podprtost z IKT opremo kažejo na pozitiven odnos šole do uporabe 

sodobne tehnologije. Na drugi strani se slab odnos šole do uporabe IKT kaže v zastareli 

opremi in v pomanjkanju izobraževanj. Štiri od osmih intervjuvanih učiteljic menijo, da 

premalo IKT naprav kaže na slab odnos šole do IKT. Učiteljice menijo, da premalo denarja za 

nakup opreme, ki ga namenja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, vpliva na odnos šol do 

uporabe sodobne IKT. 

Želena usposabljanja za delo z IKT 

Intervjuvane učiteljice bi si želele več izobraževanj za delo z računalnikom, interaktivno 

tablo, tabličnim računalnikom in pametnim telefonom. Štiri intervjuvane učiteljice si želijo 

več izobraževanj na temo interaktivne table in podrobnejše spoznavanje njihovih funkcij. Ena 

od intervjuvanih učiteljic si želi izobraževanj in podrobnejše spoznavanje funkcij tabličnega 

računalnika. Učiteljice želijo spoznati tudi načine uporabe pametnega telefona pri pouku. 

Večinoma pa si intervjuvane učiteljice želijo usposabljanja za delo na spletu. Pet od osmih 
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intervjuvank si želi spoznati in uporabljati nove spletne programe. Učiteljice zanima tudi 

uporaba spletnih animacij, ki bi jih lahko uporabile v razredu. Spoznavanje uporabnih spletnih 

strani, e-gradiv, načini uporabe spletnih strani in izdelava spletne strani so usposabljanja, ki si 

jih intervjuvane učiteljice želijo v prihodnosti. Ena od učiteljic bi si še želela naučiti 

uporabljati spletno učilnico in izdelati spletni vprašalnik. 

12. RAZPRAVA 
 

RV:1 Na kakšne načine in kako pogosto uporabljajo učitelji razrednega pouka IKT pri 

pouku družboslovja? 

 

Potek pouka družboslovja bi v grobem lahko razdelili na tri dele: uvod, osrednji del in 

zaključek učne ure. Kot so povedale intervjuvane učiteljice, se učna ura običajno začne z 

uvodno motivacijo, »[…] kakšne fotografije, ki otroke pritegnejo, socialne igre, ponovitev 

prejšnje snovi ob kratkem kvizu itd.« Uvodni del ure je namenjen ponovitvi snovi predhodne 

učne ure in pregledu domače naloge.  

Osrednji del ure je namenjen obravnavi nove učne snovi »[…] frontalno, večinoma pa skozi 

komunikacijo, kakšno igro itd.« Druga načina podajanja snovi sta še projiciranje snovi na 

tablo in uporaba spletnih učbenikov. Intervjuvane učiteljice morajo učencem snov čim bolj 

približati, pomembno je, »[…] da  učenci čim več znanja pridobijo konkretno, s primeri in 

slikami, saj jim je tako snov bližja in se jo lažje naučijo.« 

Zaključek učne ure je glede na odgovore intervjuvanih učiteljic namenjen strnitvi 

obravnavane učne snovi in posredovanju domače naloge.  

Intervjuvane učiteljice pri pouku še vedno najpogosteje uporabljajo učbenike. Učiteljice so 

povedale še, da pri pouku uporabljajo »[…] kakšne slike, plakate. Pri pouku uporabljamo 

zvezke in učne liste.«  

Židan (2004) na drugi strani meni, da se družboslovne znanosti vse bolj informatizirajo. 

Učiteljem družboslovja se nenehno postavlja vprašanje, kako učencem, ki vstopajo v 

izobraževalni proces s kopico družboslovnih informacij, s pomočjo vpeljave novih tehnologij 

pomagati do čim bolj kakovostnih informacij.  
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Izmed vseh IKT pripomočkov je med intervjuvanimi učiteljicami največkrat uporabljen 

računalnik. Razpotnik (2001) meni, da si brez računalnika  sodobnega izobraževanja ne 

moremo več predstavljati, saj je za učitelja pripomoček, s katerim poskuša učence navajati na 

čim bolj samostojno učenje.  

Kljub uporabi IKT pripomočkov se potek same učne ure bistveno ne spremeni in ga še vedno 

lahko razdelimo na tri zgoraj omenjene dele. Uporaba IKT je po Jesenek, Kolnik (2013) 

najpogostejša pri ponavljanju učne snovi, vse pogosteje pa se uporablja tudi pri podajanju 

novih vsebin in uvodni motivaciji.  

Računalnik intervjuvane učiteljice uporabljajo za predvajanje predstavitev, kjer »[…] slike, 

poskuse, filme iz računalnika preko projektorja projiciram na tablo.«  

Redko intervjuvane učiteljice pri pouku uporabljajo interaktivno tablo (večini intervjuvanih 

učiteljic ni na voljo v učilnici), kar je slabo, saj njena uporaba vpliva na motivacijo učencev s 

popestritvijo pouka ter omogočanjem aktivnega vključevanja učencev. Hkrati po mnenju 

Bučarja (2009) interaktivna tabla zadovoljuje potrebe različnih učnih stilov, omogoča 

prilagoditev pouka učencem s posebnimi potrebami in omogoča dostop do različnih gradiv. 

Računalnik in interaktivna tabla intervjuvanim učiteljicam omogočata prikaz PowerPoint 

predstavitev, ki jih, sodeč po odgovorih intervjuvank, zelo pogosto uporabljajo za razlago 

nove snovi, utrjevanje snovi, prepisovanje snovi v zvezke, predstavitve s slikami ter za 

predstavitve učencev.  

Uporaba IKT intervjuvanim učiteljicam zmanjša količino prinašanja učnega materiala. Na 

voljo imajo obilico takoj dostopne učne snovi, učencem pa omogoča lažje opazovanje in 

poslušanje predavane snovi. To potrjuje tudi Božnar (2004), ki prednosti uporabe IKT vidi v: 

večji bazi podatkov, lažjem uvajanju učnih vsebin, prikazovanju tako slikovnega kot 

glasbenega materiala, uporabi računalniške animacije in videoposnetkov, ki omogočajo boljše 

razumevanje pojmov.  

Na drugi strani, sodeč po odgovorih učiteljic, učenci pri pouku IKT uporabljajo predvsem za 

prikazovanje PowerPoint predstavitev. Računalnik učenci uporabljajo le, kadar jih učiteljica 

pelje v računalniško učilnico, »[…] kjer za njih pripravim delovne liste in morajo s pomočjo 

medmrežja in kratkih videoposnetkov najti odgovore na zastavljena vprašanja.«  
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Sodobno šolstvo je zaradi uporabe IKT spremenilo vlogo učitelja, saj učenci nekatere vidike 

poučevanja izvajajo tudi sami, učitelj je pri tem le njihov usmerjevalec, da sami iščejo znanje 

in ga oblikujejo (Solčič, Škrabar, 2009).  

Intervjuvane učiteljice se le redko odločajo za takšen način pouka, saj delo v računalniški 

učilnici zanje predstavlja precejšen napor, ko je potrebno nadzorovati učence pri delu na 

računalniku. »Pri delu z računalnikom moram biti vedno zelo pozorna, da učenci iščejo 

podatke in ne zaidejo na kakšne druge spletne strani. To je pri takšnem številu učencev kar 

zahtevno.« Božnar (2004) prav učiteljev nepopoln nadzor nad dejavnostmi učencev navaja kot 

slabost uporabe IKT pri pouku. Učitelj mora biti pri uporabi računalnikov pozoren, da ne 

pride do nepravilne rabe tehnologije (igranja spletnih iger, obiskovanja socialnih omrežij) 

(Gole, Hadler, 2011).  

Gerlič (2013) predlaga še nekaj načinov, kako lahko učenci pri pouku uporabljajo IKT. Poleg 

skupinskega dela v računalniški učilnici se lahko uporablja individualno, za samostojno 

reševanje nalog na računalniku, dopolnilno, kjer učenci na računalnik rešujejo dodatne ali 

dopolnilne naloge, samostojno, ko učenci računalnik samostojno uporabljajo.  

Sodeč po odgovorih, intervjuvanke IKT pri družboslovju uporabljajo zelo pogosto. IKT 

uporabljajo zato, ker jim je v pomoč ob razlagi nove snovi in jim omogoča njeno lažje 

približevanje ter tako večje razumevanje učencev. Dodaten razlog je še, da je »[…] v razredu 

po mojem mnenju veliko vizualnih tipov otrok in zaradi tega jim resnično rada pokažem slike, 

videoposnetke v povezavi z določeno temo.« B. N. Brečko in V. Vehovar (2008) trdita, da 

uporaba IKT vključuje več čutov v kontekstu multimedije in s tem omogoča učinkovitejše 

učenje. 

IKT intervjuvane učiteljice uporabljajo tudi izven pouka, za komuniciranje s starši, urejanje 

dokumentacije in iskanje ustreznih gradiv. To poudarja tudi Tišler (2006), ko pravi, da se 

danes računalniki in druga informacijska tehnologija uporablja v vseh delovnih okoljih in na 

vseh področjih.  

Le ena od intervjuvanih učiteljic je zagovornica tradicionalnega pouka in IKT redko 

uporablja. Kot pravi Stradling (2004) je učitelj tisti, ki se mora odločiti, ali bo pri poučevanju 

sledil tradicionalnemu ali frontalnemu načinu, ki bo od učencev zahteval faktografsko znanje, 

ali pa bo sledil novim pogledom in se odločil za uporabo novih učnih metod, ki učencem 

omogočajo prevzemanje aktivne vloge v razredu.  
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IKT intervjuvane učiteljice pri pouku družboslovja uporabljajo pogosto tudi zato, ker je z 

njegovo pomočjo mogoče predstaviti vse vsebinske sklope. Dodatno so učiteljice izpostavile 

teme geografskih in zgodovinskih področij, saj je te teme »[…] lažje in bolj učinkovito 

približati učencem. Kakšne stvari iz preteklosti si učenci težko predstavljajo, dokler jih ne 

vidijo na prezentaciji.«  

Intervjuvanke so v intervjujih povedale, da se učenci na uporabo IKT pri pouku v splošnem 

dobro odzivajo, ker tehnologijo dobro poznajo in so nanjo navajeni. To omenja tudi M. Ule 

(2008), ki navaja, da so novodobne tehnologije postale zelo pomembne v življenju 

mladostnikov. Mladine, ki živi v tem času, se je oprijel vzdevek nova medijska generacija. 

Glede na spol intervjuvanke ne opazijo razlik pri odzivanju na IKT, mogoče je opaziti le, da 

so fantje »[…] bolj informacijsko pismeni kot dekleta.« 

Dve izmed intervjuvanih učiteljic sta mnenja, da obstaja soodvisnost med dobrimi odzivi na 

IKT in boljšim učnim uspehom, ostale učiteljice so se strinjale, da so odzivi na IKT pozitivni 

tako pri učencih s slabšim kot pri tistih z boljšim učnim uspehom.  

Učenci s posebnimi potrebami se na sodobno IKT ne odzivajo najbolje. »Učenci z motnjo 

pozornosti imajo večje težave pri usvajanju osnov dela z računalnikom, saj se hitro naveličajo 

oz. jim pozornost odide drugam.« Kot smo ugotovili v raziskavi, večina poučevanja z uporabo 

IKT še vedno poteka frontalno in neprilagojeno individualnim potrebam posameznikov. To 

pri učencih, zlasti pri tistih s posebnimi potrebami, velikokrat privede do nezainteresiranosti. 

Težave učencev s posebnimi potrebami se kažejo še pri prepisovanju snovi, počasnejšem 

usvajanju tehnologije in težavah s pozornostjo.  

Različne raziskave o uporabi IKT v izobraževanju kažejo drugačno sliko. Raziskave kažejo, 

da IKT olajša učenje otrokom z drugačnimi sposobnostmi in načini učenja. Omogoča 

učinkovitejše učenje in poučevanje z vključevanjem več čutov ter daje možnost boljšega 

prilagajanja in sledenja pouku (Brečko, Vehovar, 2008). Učiteljice so v praksi ugotovile, da se 

to potrjuje pri delu z učenci s posebnimi potrebami, če z njimi delajo individualno. Delo se, 

»[…]dobro obnese pri učencih z učnimi težavami, ko z njimi delaš individualno. Lahko 

izpostavim primer, ko sem pri DSP z učencem snov ponavljala s pomočjo tabličnega 

računalnika. Opazila sem, da je bil za delo zelo motiviran, dalj časa je ostal skoncentriran in 

tudi snov, ki sva jo ponovila, si je bolj zapomnil.« To potrjujeta tudi Gole in Hadler (2011), ki 
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pravita, da so učenci z učnimi primanjkljaji pri delu z IKT bolj motivirani, pri določeni 

vsebini zdržijo dlje časa, hkrati pa učno snov usvajajo uspešneje in hitreje.  

Kot že omenjeno, se učenci na uporabo IKT pri pouku dobro odzivajo, saj je pouk tako 

zanimivejši. Vključevanje IKT v poučevanje po mnenju Rebrnaka (2008) dviguje raven 

motivacije in uspešnosti pri učencih ter povečuje raven zavedanja odgovornosti za lastno delo. 

Hkrati uporaba IKT, po mnenju intervjuvanih učiteljic, pri pouku spodbuja več individualnega 

dela in medsebojne pomoči med učenci. Kot pravita že Gole in Hadler (2011) uporaba IKT 

naredi pouk zanimivejši, sočasno pa spodbuja tudi sodelovalno učenje.  

Istočasno intervjuvane učiteljice opažajo, da dostopnost IKT na vsakem koraku že vpliva na 

zniževanje njegove zanimivosti. Tudi Plazar (2010) meni, da IKT dostopnost tako rekoč takoj 

in skorajda povsod lahko vodi v odvisnost, preobremenjenost, izkoriščanje in padec 

zanimanja za informacijsko tehnologijo. 

RV: 2 Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za uporabo IKT in katera znanja 

si še želijo pridobiti? 

 

Intervjuvane učiteljice k uporabi IKT pri pouku spodbujajo lastne želje po popestritvi učne 

ure in boljšem približevanju snovi učencem, ki je mogoča zaradi velikega števila dosegljivih 

vizualnih gradiv. Uporabo IKT vidijo kot izziv, »delo z računalnikom in ostalimi napravami 

mi je v izziv«.  

Spodbude k pogostejši rabi IKT prihajajo tudi s strani učencev. Pozitivni odzivi »[…] 

zadovoljstvo učencev in njihova radovednost, vedoželjnost, če mi je uspelo najti in prikazati 

snov na razumljiv, praktičen način s pomočjo raznih fotografij, animacij, videov« so glavni 

spodbujevalci učiteljic.  

Spodbuda za uporabo IKT po odgovorih intervjuvank prihaja tudi s strani sodelavk in 

ravnateljev ter ravnateljic, predvsem z zagotavljanjem nove informacijske opreme in tudi »na 

vseh sestankih nas opozarja, da moramo biti v koraku s časom.«  

Poleg dejavnikov, ki spodbujajo uporabo IKT pri pouku, pa je moč najti tudi številne, ki 

njegovo uporabo preprečujejo. Najpogostejši odgovori učiteljic so bili, da jim uporabo IKT 

pri pouku preprečuje to, da »[…] enostavno nimam časa za temeljito pripravo in načrtovanje 

uporabe tehnologije. Vse naprave pa nam tudi niso na voljo.«  
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Nekatere naprave so zelo stare in počasne ter se posledično veliko kvarijo in to intervjuvanim 

učiteljicam uporabo zagotovo onemogoča. Učiteljice od uporabe odvračajo tudi dvomi o 

lastnem znanju, saj »[…] bi mi bilo neprijetno, če česa pred učenci ne bi poznala dobro.«  

Ker so učiteljice mnenja, da se učenci s posebnimi potrebami na uporabo IKT pri pouku ne 

odzivajo najbolje, je tudi to razlog, da IKT pri pouku redkeje uporabljajo.  

Zelo pomemben razlog, zakaj učiteljice tehnologijo pretežno uporabljajo same in k uporabi ne 

spodbujajo učencev, je, da »[…] imamo veliko nove tehnološke opreme, ki je izredno draga in 

tudi to me včasih odvrača od uporabe, saj me je strah, da bi se kaj poškodovalo.«   

Kljub naštetim razlogom Tišler (2006) meni, da je učiteljeva uporaba IKT odvisna predvsem 

od njegovega individualnega znanja ter lastnega prepričanja in pristopa k poučevanju. Za 

uporabo je zelo pomembna učiteljeva samozavest in prepričanje v lastne sposobnosti. 

Nekateri učitelji bodo hitreje pripravljeni na nove učne pristope, spet drugi se bodo redkeje 

odločili za uporabo IKT.  

Intervjuvane učiteljice, ki pri pouku družboslovja uporabljajo IKT, so glede njegove uporabe 

znale našteti kar nekaj prednosti, pa tudi nekaj slabosti.  

Največja prednost uporabe IKT se po odgovorih učiteljic kaže v stalni dostopnosti različnih 

gradiv, ki so dobro dopolnilo knjigam.  

To omenja tudi Stradling (2004), ki pravi, da je prednost IKT, ker ponuja digitalizirane 

podatke, ki se pogosto posodabljajo, kar pomeni, da jih lahko učitelji takoj prenesejo na 

računalnik in vključijo v pouk.  

Uporaba IKT pri pouku intervjuvanim učiteljicam zmanjša prinašanje učnega materiala v 

razred in naredi pouk bolj nazoren, »[…] učenci pouku lažje sledijo in so bolj aktivni. Tak 

pouk jim je bolj zanimiv.«  

To potrjujeta tudi B. N. Brečko in V. Vehovar (2008), ki pravita, da učni proces in vsebine 

postajajo z novimi prijemi vedno zanimivejši. Tudi Tomažin (2002) pravi, da uporaba 

tehnoloških pripomočkov pouk približa individualnim potrebam in zmožnostim učenca ter 

oblikuje pouk, ki zahteva kreativno mišljenje in znanje.  

Dostopnost tehnologij intervjuvanim učiteljicam omogoča tudi lažje komuniciranje med 

seboj, s starši in učenci.  
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To poudarja tudi Dawes (2004), ki navaja, da nove tehnologije podpirajo izobraževanje, ga 

nadgrajujejo in naredijo bolj fleksibilnega. Omogočajo učinkovitejšo komunikacijo učitelja z 

učenci in starši, ki pred uporabo IKT ni bila mogoča.  

Največja slabost uporabe IKT pri pouku se po odgovorih intervjuvank kaže v stalnem 

pojavljanju tehničnih težav, ki jih »[…] učiteljice same pogosto ne znamo rešiti in 

potrebujemo pomoč računalničarja.« S tem se strinja tudi Božnar (2004), ki kot slabost 

uporabe računalnika v izobraževanju izpostavlja nujno nenehno tehnično podporo.  

Uporaba tehnologije od intervjuvanih učiteljic izven pouka zahteva povečan obseg priprav na 

pouk in nenehno usvajanje novega znanja, saj se stalno spreminja, pri samem pouku pa 

povečan nadzor nad učenci. Stalno spreminjanje IKT omenja tudi Somekh (2007), ki pravi, da 

je IKT inovacija, ki dela težave učiteljem, ki želijo integrirati določen del IKT v učno okolje. 

V trenutku, ko so ta del uporabili, se je že spremenil in nadgradil.  

Kot slabost uporabe IKT pri pouku intervjuvanke vidijo tudi preveliko izpostavljenost 

učencev novodobnim tehnologijam na vsakem koraku, ki negativne posledice že kaže v slabši 

grafomotoriki učencev, saj ti »[…] zaradi pojava tehnologije manj pišejo kot prej.«  

Glede količine priprav v šoli zaradi uporabe IKT si intervjuvane učiteljice niso enotnega 

mnenja. Večina jih meni, da količina priprav pred začetkom pouka ostaja enaka ne glede na 

neuporabo ali uporabo IKT, saj je uporaba preprosta, naprave pa so v stalni pripravljenosti.  

Različnega mnenja so intervjuvanke tudi glede količine priprav (zaradi uporabe IKT pri 

pouku) doma. Več dela imajo v začetku, ko je potrebno natančno napisati učne priprave in 

pred uporabo pri pouku »[…] poiskati stvari. Nujno potrebno je vse, kar uporabiš pri pouku, 

prej preveriti tudi doma.« To težavo omenja tudi Wechtersbach (2005), ki meni, da so 

nekateri podatki na spletu nezanesljivi, zastareli in dvomljive kakovosti. Na medmrežju 

namreč ni urednika, ki bi pregledal vse objavljene podatke. Gole in Hadler (2011) zato 

izpostavljata, da je nujno potrebno gradiva pred samo vpeljavo v učni proces preveriti in 

preizkusiti.  

Kasneje, ko imajo intervjuvanke vse gradivo že pripravljeno, pa imajo dela manj, saj ga samo 

prilagajajo in dopolnjujejo. IKT pri pouku učiteljem prihrani čas, omogoča jim boljšo 

pripravo na pouk, poveča njihovo storilnost, omogoča lažjo individualizacijo pouka, daje jim 

možnost shranjevanja slik, videoposnetkov in učnih priprav z možnostjo hitrega pridobivanja 

in dopolnjevanja zbranih podatkov (Brečko, Vehovar, 2008).  
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Uporaba IKT delo intervjuvanih učiteljic na splošno zelo olajša. To poudarja tudi Brglez 

(2005), ki pravi, da mora biti IKT učitelju v pomoč pri njegovem delu, pripravi in izvedbi 

pouka.  

Dostopnost tehnologije intervjuvankam omogoča hitro iskanje informacij in manj prinašanja 

gradiv k pouku. Tehnologija jim olajša razlaganje snovi, predvsem so v pomoč spletni 

učbeniki, »[…] saj za razlago snovi velikokrat potrebujem manj časa, obenem pa me 

velikokrat reši, kadar kakšne stvari ne vem. K olajšanju dela prispeva tudi eAsistent, ki je 

nadomestil klasične redovalnice.  

Večina intervjuvanih učiteljic je mnenja, da so za delo z IKT dobro usposobljene. Le ena od 

intervjuvanih, najstarejša med vsemi, je izpostavila, da je za IKT slabo usposobljena. 

»Računalnik in ostale naprave me znajo zmesti, saj hitro kliknem kaj, iz česar se ne znam 

rešiti in potem potrebujem pomoč.«  

Gerlič (2011) je v eni izmed svojih raziskav ugotovil, da je uporaba računalnika pri pouku 

pogostejša pri mladih učiteljih. To so z odgovori potrdile tudi intervjuvane učiteljice. 

Intervjuvane učiteljice so najbolj usposobljene za delo z računalnikom. K dobri 

usposobljenosti, po njihovem mnenju, v največji meri pripomore njegova pogosta uporaba 

tako v šoli kot tudi doma. K njegovemu dobremu obvladovanju so pripomogla tudi 

samoizobraževanja učiteljic in v  »[…] sklopu šole smo imeli tudi veliko izobraževanj in 

predavanj, kjer smo ta znanja usvojili.«  

Drugačna slika se je prikazala na strani interaktivne table, kjer je le ena učiteljica izpostavila, 

da jo dobro obvlada, »[…] saj jo resnično uporabljam in ni zgolj tabla za projektor.« Vse 

ostale pa so odgovorile, da jo slabo poznajo. Razlog za slabo poznavanje je premalo 

usposabljanj, kar vodi v njeno redko uporabo pri pouku. Ta ugotovitev se ne sklada z 

Župančevo (2011) trditvijo, da ima pogosta prisotnost interaktivnih tabel v šolah za rezultat, 

da znanje o njeni uporabi že spada med učiteljeva osnovna znanja. Ena izmed intervjuvank je 

bila do interaktivne table precej kritična , »[…] saj se mi zdi predraga investicija za to, kar ti 

ponuja.« 

Intervjuvane učiteljice tablične računalnike in mobilne telefone v grobem poznajo oz. se z 

njimi srečujejo pri domači uporabi. »Z mobilnim telefonom koga pokličem ali si ogledam 

novice na internetu, na tabličnem računalniku pa odigram kakšno igrico.« Pri pouku 

učiteljice teh dveh pripomočkov praktično ne uporabljajo. Razloga za neuporabo sta po 
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njihovem mnenju premajhno število naprav in pomanjkanje idej za njuno uporabo, »[…]ne 

vem, kako bi jih pri učencih v tretjem razredu pri urah spoznavanja okolja uporabila.«  

Intervjuvanke poznajo kar nekaj e-gradiv, spletnih orodij, programov in spletnih strani. 

Tehnološka oprema in medmrežje sta poskrbela za veliko število animacij, orodij in spletnih 

strani, ki naredijo pouk interaktiven. Tudi Pesek (2011) meni, da IKT »v današnjih časih 

ponuja naraščajoče število intuitivnih, zanesljivih orodij za izboljšanje kvalitete pouka«.  

Pri pouku intervjuvane učiteljice za razlago snovi najpogosteje uporabljajo e-učbenike (Lili in 

Bine, Modrijan, Vedež in Radovednih 5). »E-učbenike uporabljam pri razlagi predvsem 

naravoslovja in tehnike, saj imajo super animacije, da si učenci lažje predstavljajo, npr. 

dihanje, kako delujejo prepone, delovanje srca itd. Prav tako vsebujejo veliko fotografij in 

videoposnetkov.«  

Spletne strani, ki jih učiteljice uporabljajo, so zelo raznolike: uciteljska.net, arnes.si, 

YouTube, Google maps, Sourvey monkey, Wordpress, Prezi in vimeo.si. Omenjene spletne 

strani intervjuvanke uporabljajo tako za pripravo na pouk kot pri samem pouku.  

Od spletnih orodij je po odgovorih intervjuvanih učiteljic najbolj uporabljen e-asistent. »Vsi 

učitelji uporabljamo eAsistent, kamor vpisujemo uro, izostanke, vnašamo ocene itd.« Ostala 

spletna orodja so še elektronska pošta, za komunikacijo in pošiljanje dokumentov, spletna 

učilnica, ki služi za pošiljanje domačih nalog in obvestil.  

Intervjuvane učiteljice programe slabo poznajo. Izpostavile so samo osnovne Office 

programe. Izpostavljeni programi so PowerPoint, Word in Excel, ki so učiteljicam v pomoč 

pri predstavitvah, urejanju dokumentacije, izdelavi učnih listov, vodenju evidenc itd.  

Učiteljem je na voljo ogromna količina različne IKT, odločitev o izbiri je prepuščena njim. 

Kalin (2004) navaja 6 dejavnikov, ki vplivajo na izbiro IKT, in sicer namen in cilj pouka, 

učna vsebina, učne metode, oblike in pristopi, značilnosti socialnega okolja, značilnosti 

učencev in lastne značilnosti ter značilnosti medija. 
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RV: 3 Kakšna podpora je na voljo učiteljem za uporabo IKT pri pouku družboslovja od 

1. do 5. razreda? 

 

Učiteljice za uporabo IKT pri pouku prejemajo različno podporo. V največjo podporo so jim 

sodeč po odgovorih sodelavke. »One so tiste, ki se srečujejo s podobnimi težavami, zato jih 

poskušamo skupaj reševati.«  

V veliko podporo je intervjuvanim učiteljicam tudi računalničar zaposlen na šoli. 

Računalničar jim je v pomoč predvsem takrat, ko se pojavijo kakšne težave, ki jih same ne 

znajo odpraviti. »Imeli smo nekaj usposabljanj in predavanj na to temo s strani našega 

šolskega informatika oz. računalničarja. Predstavil nam je uporabnost posameznih naprav, 

kako delujejo programi, katere moramo uporabljati (Word, PowerPoint, Excel, eAsistent), 

nam prikazal uporabo drugih zanimivih interaktivnih vsebin (spletne strani s poučnimi 

interaktivnimi vsebinami, uporabo Wordpressa itd.).« 

Poleg izobraževanj, ki so jih pripravili računalničarji, so intervjuvanim učiteljicam v veliko 

podporo tudi druga izobraževanja, organizirana s strani šole.  

Izobraževanja so bila sprva namenjena splošnim uvajalnim seminarjem, ki so učitelje 

seznanjali s tehnologijo, ki so jo kasneje uporabljali v različnih administrativnih zadevah ter 

pri pripravah na pouk. Kasneje so izobraževanja začela posegati tudi na posamezna predmetna 

področja in samo rabo IKT na teh področjih (Jesenek, Kolnik, 2013).  

Intervjuvanke podporo vidijo tudi v učencih, »[…] ki so v nekaterih stvareh bolj tehnološko 

podkovani, kot sem sama.«  

Vsa omenjena podpora se je učiteljicam zdela izjemno koristna, strinjajo pa se, da bi takšne 

podpore lahko bilo še več.  

Ker intervjuvanke čutijo potrebo po dodatnem usposabljanju, se tudi same izobražujejo in 

iščejo potrebne informacije. P. Jesenek in K. Kolnik (2013) pravita, da učitelji največ znanja o 

uporabi IKT pridobijo s kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šolah pa tudi z lastnim 

izobraževanjem in raziskovanjem.  

V veliko pomoč pri usvajanju nove tehnologije so intervjuvanim učiteljicam tudi njihovi 

bližnji. »Srečo imam, da imam doma sina, ki se spozna na informacijsko tehnologijo in on me 

je naučil uporabljati računalnik, projektor, narediti PowerPoint.« 



 

62 
 

Kljub dosedanji podpori imajo učiteljice glede na odgovore željo po še dodatni podpori. 

Želijo si predvsem več notranjih in zunanjih izobraževanj na temo uporabe IKT v splošnem in 

v družboslovju. Učiteljice bi si želele, da bi bila ta izobraževanja bolj konkretna, »[…] npr. da 

bi prišel nek zunanji strokovnjak, ki bi prevzel vlogo učitelja, mi pa bi bili učenci, potem pa bi 

šli skupaj korak za korakom.«  

Starc (2004) meni, da bi morali učiteljem pri uvajanju sodobne tehnologije pri pouku 

zagotoviti takšne pogoje, da bi lahko testirali in preizkušali svoje sposobnosti pri uvajanju 

novih tehnologij za izobraževanje.  

Še posebej so intervjuvanke izpostavile, da bi želele več izvedeti o uporabi spletnih strani, 

različnih spletnih programov in bolje spoznati interaktivno tablo.  

Učiteljice si želijo še, da bi jim bila vedno na voljo oseba, ki bi jim pomagala pri odpravljanju 

tehničnih težav in bi skrbela za njihovo neprestano izobraževanje.  

Intervjuvane učiteljice vidijo potrebo po dodatni podpori tudi s strani šole, »[…] da bi 

dokupili in s tem zagotovili dodatne pripomočke za vse učitelje.« Šole so tiste, ki morajo po 

mnenju Kača (2011) zagotoviti stabilno tehnično infrastrukturo in zadostno podporo. Uporaba 

IKT v izobraževanju je povezana z visokimi vložki, ki jih mora šolstvo zagotoviti, da lahko 

pouk poteka normalno in učinkovito. Napredek IKT v šolah ne more biti dosežen brez 

vlaganja vanj (Brečko, Vehovar, 2008).  

Vsem intervjuvanim učiteljicam so sicer v njihovih razredih na voljo računalniki, ostale 

tehnološke naprave pa jim niso venomer na voljo in si jih morajo izposojati. Med ostale IKT 

naprave, ki so učiteljicam na voljo, sodijo interaktivna tabla, tablični računalnik, prenosni 

računalnik, na eni šoli pa tudi GPS naprave.  

B. N. Brečko in V. Vehovar (2008) menita, da so slovenske šole nadpovprečno opremljene z 

informacijsko infrastrukturo. Glede na informatizacijo šolstva bi pričakovali, da se IKT 

uporablja v polni meri, a je IKT oprema v šolah še vedno dokaj neuporabljena.  

Slab odnos šole do uporabe IKT pri pouku se kaže v zastareli opremi, pomanjkanju 

izobraževanj in premalo dostopnih IKT naprav. K temu pripomore tudi pomanjkanje denarja v 

šolstvu.  

Tudi raziskava iz leta 2011 (Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju) je pokazala, da se šole 

premalo trudijo za usposobljenost in motiviranost učiteljev glede uporabe IKT pri pouku. 
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Raziskava je še pokazala, da so učitelji slabo usposobljeni za ravnanje z IKT in da bi 

potrebovali dodatna strokovna izobraževanja.  

Z napisanim se strinja tudi Gerlič (2011), ki meni, da je učitelje potrebno predvsem ustrezno 

motivirati in usposobiti ter ne le zagotoviti ustrezne programske in strojne opreme.  

Intervjuvane učiteljice menijo, da se šole trudijo imeti pozitiven odnos do uporabe IKT pri 

pouku. Pozitiven odnos šole do uporabe IKT se kaže pri namenjanju denarja za posodabljanje 

naprav in nakupu novih naprav. K uporabi IKT naprav spodbujajo tudi ravnatelji, saj »[…] 

ravnateljica šole vsako leto opozarja in svetuje, naj poskusimo tudi ostale naprave in naj se 

dogovorimo med seboj, da zamenjamo učilnice za kakšno uro,« organizirajo razna 

izobraževanja in poskrbijo za hiter servis pokvarjene opreme.  

Začetni vložek časa pri uvajanju IKT v učilnico je velik, zato ima pomembno vlogo predvsem 

ravnatelj s podpiranjem takšnega razvojnega dela. Podpora ravnatelja se, sodeč po odgovorih 

intervjuvanih učiteljic, kaže v pridobivanju dodatnih sredstev in razbremenitvi določenih 

obveznosti. Pomembna je tudi podpora ostalih učiteljev na šoli (Tišler, 2006). 

Fox (2003, v Tišler 2006) meni, da je najbolje pripraviti dokument oz. akcijski načrt, kjer se 

zabeležijo cilji in pristopi k izboljšanju uporabe IKT na šoli. Po njegovem mnenju bi vsaka 

šola morala imeti takšen načrt, ki bi ga bilo potrebno redno posodabljati. 

13. ZAKLJUČEK 
 

Izobraževanja v 21. stoletju si brez IKT ne moremo več predstavljati. To smo opazili tudi v 

času izvajanja prakse skozi vsa leta študija na fakulteti. Med opazovanjem različnih učnih ur 

smo videli, da učiteljice pogosto uporabljajo IKT pri pouku in so pri tem zelo inovativne. 

Tudi ob pregledovanju literature smo o samem IKT in njegovi uporabi pri pouku zasledili kar 

nekaj raziskav, vendar so bile le redke med njimi, ki so raziskovale, kako je z uporabo IKT v 

družboslovju. Odločili smo se, da to raziščemo. Pri tem smo se usmerili predvsem na našo 

domačo regijo, Zasavje. 

V raziskavi, ki smo jo izvedli ob pomoči osmih učiteljic razrednega pouka od 1. do 5. razreda, 

smo ugotovili, da pri pouku IKT pogosto uporabljajo predvsem učiteljice, redkeje pa uporabo 

zaupajo tudi učencem. Najbolj uporabljen IKT pripomoček je računalnik, sledita pa 

interaktivna tabla in tablični računalnik. Učiteljice so mnenja, da so za uporabo IKT dobro 
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usposobljene, vendar smo skozi raziskavo ugotovili, da dobro obvladajo zgolj osnovne 

funkcije in pri vključevanju IKT v pouk družboslovja niso preveč inovativne. Dobro 

obvladujejo predvsem računalnik, ostale IKT naprave (interaktivna tabla, tablični računalnik, 

mobilni telefon) pa slabo in jih pri pouku tudi redko uporabljajo. Učiteljice poznajo kar nekaj 

e-gradiv, spletnih orodij, programov in spletnih strani, uporabljajo pa predvsem e-učbenike. 

Vsa poznana IKT je učiteljicam v pomoč pri pripravi na pouk, kot tudi pri sami izvedbi učne 

ure. Iz raziskave lahko razberemo, da je uporaba IKT mogoča pri vseh temah družboslovja, še 

posebej pri temah, ki se navezujejo na geografijo in zgodovino. IKT učiteljice uporabljajo 

pogosto, saj jim je v pomoč pri razlagi snovi, pouk naredi zanimivejši, učenci pa si predavano 

snov tudi lažje predstavljajo. V sami raziskavi med učiteljicami 1. in 2. triletja glede uporabe 

IKT pri pouku nismo zasledili razlik. Na splošno količina priprav v šoli zaradi uporabe IKT 

ostaja enaka. Učiteljice imajo nekoliko več dela s pripravami doma v začetku, ko je potrebno 

zbrati vsa ustrezna gradiva in jih pred uporabo tudi preveriti. Na splošno učiteljice menijo, da 

uporaba IKT delo močno olajša. Učiteljice k delu z IKT spodbujajo lastna želja po popestritvi 

pouka, sodelavke in ravnateljice, hkrati pa tudi veliko število takoj dosegljivih podatkov, hiter 

prikaz primerov in odzivi učencev. Odzivi na uporabo IKT pri učencih so na splošno zelo 

pozitivni. V odzivih učencev glede na spol in učni uspeh v raziskavi ni bilo zaznati razlik. 

Učenci s posebnimi potrebami imajo težave pri pouku podprtem z IKT, se pa uporaba IKT 

dobro obnese, kadar z njimi delajo individualno. Odzivi učencev so hkrati tudi razlog, ki 

učiteljicam preprečuje uporabo IKT, saj se bojijo njihovih reakcij v primeru nespretnosti z 

uporabo. Uporabo IKT učiteljicam preprečujejo tudi lastni dvomi v svoje kompetence in 

ogromno zadolžitev, ki jim vzamejo veliko časa. Prednosti uporabe IKT pri pouku vidijo v 

dostopnosti gradiv ter posledično zmanjšanju prinašanja učnega materiala v razred in v večji 

nazornosti pouka, ki jo omogoča IKT. Slabosti uporabe IKT se kažejo v ponavljajočih se 

tehničnih težavah in v potrebi po povečanem nadzoru nad učenci, ki hitro zaidejo od 

obravnavane snovi. Da učiteljice pri pouku lahko uporabljajo IKT je potrebna zadostna 

podpora. Vsa podpora, ki jo učiteljice prejmejo, se jim zdi koristna. V največjo podporo so 

učiteljicam njihove sodelavke in računalničarji zaposleni na šoli. Učiteljice si velikokrat 

pomagajo tudi same, z dodatnimi izobraževanji in iskanjem informacij. Podpora, ki bi jo 

učiteljice še potrebovale, se je pokazala predvsem v želji po več konkretnejših izobraževanj, 

tudi na temo o uporabi IKT v družboslovju. Želele bi si predvsem izobraževanj o: uporabi 

spletnih strani, interaktivnih tabel in različnih spletnih programov. Pomanjkanje izobraževanj 

kaže na slab odnos šol do uporabe IKT. Šole imajo večinoma do uporabe IKT pozitiven 
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odnos, ki se kaže v namenjanju denarja za posodabljanje naprav, načrtovanju nakupa novih 

naprav in zagotavljanju zadostnega števila dostopnih naprav na šoli. Trenutno so učiteljicam 

stalno na voljo računalniki in pa tudi nekaj interaktivnih tabel, prenosnih in tabličnih 

računalnikov. V raziskavi nismo zasledili, da bi katera od šol za uporabo IKT v izobraževanju 

imela izdelan akcijski načrt.  

Z raziskavo smo zadovoljni, saj smo prišli do želenih ugotovitev. Raziskavo bi lahko 

izboljšali tako, da bi v vzorec vključili tudi učiteljice, ki so pri rabi IKT bolj inovativne. Na ta 

način bi prišli do idej, ki bi bile učiteljem v pomoč pri vključevanju IKT v pouk. 

Rezultate raziskave bi po našem mnenju lahko posplošili na celotno zasavsko regijo, saj so 

učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, zaposlene na vseh večjih šolah v Zasavju. Rezultatov 

ne moremo posplošiti na celotno Slovenijo, saj je naš vzorec premajhen, obenem pa bi 

najverjetneje prišli do drugačnih rezultatov že, če bi raziskavo preselili v drugo regijo.  

Učiteljem bi na podlagi rezultatov raziskave predlagali pogostejšo uporabo IKT pri pouku, 

predvsem pri pouku družboslovja. Predlagali bi uporabo IKT pri individualnem delu z učenci 

s posebnimi potrebami. Učiteljem predlagamo, da za uporabo IKT večkrat spodbujajo tudi 

učence ter tako poskrbijo za njihovo aktivno vključevanje v pouk. Šolam predlagamo, da 

učiteljem zagotovijo večje število IKT naprav za uporabo pri pouku. Učiteljem so na voljo 

najrazličnejša izobraževanja na temo IKT, zato predlagamo, da šole učiteljem ta 

izobraževanja omogočijo, učitelji pa se jih morajo tudi udeležiti.  
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15. PRILOGE 
 

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in posebne 

potrebe? 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

10. Kakšne podpore za uporabo IKT pri pouku ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

12. Katere IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

            Katere od naštetih uporabljate in kako? 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos šole do uporabe IKT pri pouku? 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

PRILOGA 2: INTERVJUJI 

INTERVJU A 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Pouk družboslovja poteka vedno 1na začetku z uvodno motivacijo 2kakšne fotografije, ki otroke pritegnejo, 3socialne igre, 

4ponovitev prejšnje snovi ob kratkem kvizu itd.). 5Če dam domačo nalogo, jo vedno pregledamo na začetku ure. 6Glavni del 

ure obravnavamo novo snov, 7po navadi s pomočjo PPT in 8učbenika. 9Ob koncu ure, po navadi oblikujem skupine za 

ponavljanje, 10ki zadnjih 15 minut poročajo. 11Sledi tudi kratek zapis v zvezke.  
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2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

Omenila sem že, 12da rada uporabljam predvsem računalnik in 13projektor 14za PPT 15prezentacije. 16Omogoča mi razlago  

nove snovi, 17je pa tudi pripomoček za utrjevanje že usvojene tematike. Tudi ustno preverjanje velikokrat izvajam frontalno, 

kjer vsak učenec prebere določeno vprašanje in ga ostali pri odgovoru potem dopolnijo, da nekako dobimo popolne 

odgovore. 18Interaktivne table na žalost nimam v razredu, smo se pa petkrat dogovorili z učiteljico v 3. razredu, da smo 

razred zamenjali in so otroci videli tudi ta način dela. Sama je zaenkrat ne pogrešam preveč. 19Tudi zapis v zvezke učenci 

velikokrat oblikujejo tako, da prepisujejo s projekcije.  

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

20Lahko rečem, da skoraj vsako uro, 21saj imam za vsako temo pripravljen PPT, 22ki ga, če le čas dopušča, skupaj 

predelamo. 23Če je to frontalno ob moji razlagi ali 24pa kot ponovitev in utrjevanje snovi. 25Prav tako je v razredu po 

mojem mnenju veliko vizualnih tipov otrok in zaradi tega jim resnično 26rada pokažem slike, videoposnetke v povezavi z 

določeno temo. 

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

Poučujem v 4. razredu, kjer uporabljam največ IKT pri temah: 27moja domača pokrajina, 28načrti in zemljevidi, 29moja 

družina, 30ustrahovanje in nasilneži, 31rišem tlorise, 32pravice za vse otroke. 33Skoraj pri vsaki temi lahko praktično 

uporabljam IKT. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

Nimam še veliko izkušenj, saj 1. leto učim 4. razred, prej pa sem bila v OPB-ju. Sama lahko vidim, 34da je dečkom vedno 

všeč, če je za gledati kakšen videoposnetek. 35Celo sprašujejo, če si bomo spet kaj ogledali, kar me motivira, da iščem vedno 

novo in zanimivo gradivo, ki je primerno za otroke te starosti. 36Deklice nikoli ne sprašujejo, 37pa vendar z veseljem kaj 

pogledajo. 38Glede na učni uspeh nisem opazila posebne razlike. 39Moram pa reči, da učenci, ki imajo DSP (motnje 

koncentracije, zbranosti, slaba orientacija itd.) po mojih izkušnjah težje prepisujejo snov iz projekcije. 40Zato sem tistim 

učencem snov narekovala sama ali 41celo dala liste z zapiski.   

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

42Ravno zadovoljstvo učencev in 43njihova radovednost, 44vedoželjnost, 45če mi je uspelo najti in prikazati snov na 

razumljiv, 46praktičen način s pomočjo 47raznih fotografij, 48animacij, 49videov. To me motivira, da še naprej iščem nova 

gradiva, 50ki bi popestrila učno uro. 51Kar mi preprečuje je trenutno le čas, ker ob malem otroku težko včasih najdem čas, 

52da poleg vseh priprav, ocenjevanj, preverjanj, raznih zapisnikov, 53še iščem dodatno gradivo, da popestrim učne ure.  

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Slabost je le 54povečana količina dela ob iskanju gradiva in 55včasih kakšne tehnične težave. Drugače pa mislim, da so 

prednosti ogromne. Ne predstavljam si, da bi imela le učbenik in delovni zvezek, kot so to imele učiteljice včasih. 56Toliko 

dodatnih stvari lahko otrok vidi in spozna s pomočjo tehnologije, 57pa vendar je treba kombinirati s knjigami, kar pa otroci 

tudi zelo radi počno.  

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 
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58Težko rečem, da poveča količino priprav v šoli. 59Interaktivna tabla ti vzame nekaj minut, da jo nastaviš pred vsako 

uporabo, ampak je tako nimam v razredu, zato nimam takšnih velikih priprav. 60Računalnik je vsakodnevno že pripravljen v 

učilnici, že zaradi e-asistenta (dnevnika) in 61se časovno res ne pozna veliko, če pripraviš kakšne animacije, fotografije, 

posnetke itd. 62Prej bi rekla, da mi delo olajša, 63da si ob razlagi učenci lažje predstavljajo pojme kot so: letalska fotografija, 

tloris, arheolog, freska, zgodovinski časovni trak itd. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

64Mislim, da sem kar dovolj usposobljena za delo z IKT napravami. 65Močno področje zagotovo je računalnik, 66saj ga 

dnevno uporabljam. 67Moja šibka točka je interaktivna tabla, 68ker je nimam možnosti uporabljati, 69na fakulteti smo imeli 

le eno uro (hospitiranja), da smo videli, kako zgleda uporaba. Tako, da 70še tiste ure, ki sem jih izvajala, sem imela zraven 

sodelavko, ki mi je prijazno vse razložila. 71Mobilnega telefona in 72tabličnega računalnika v razredu ne uporabljamo, 73ga 

pa vsakodnevno uporabljam doma in 74menim, da dobro obvladam vsaj osnovne funkcije. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

75V čas moje porodniške so imeli učitelji tudi organiziran tečaj računalništva, tako da mislim, 76da je podpora velika, da se 

celoten kolektiv izobražuje in nadgrajuje znanje. Meni je bila nudena vsa podpora, 77sploh s strani sodelavk, ki prav tako 

poučujejo 4. razred in 78učitelja računalništva, 79če je bilo treba kaj popraviti, 80naložiti, 81urediti na računalniku v učilnici. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

82Mislim, da imam vso podporo, le sama se moram še večkrat potruditi, da zamenjam učilnice, da imamo še večkrat na voljo 

interaktivno tablo.  

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

83Računalnik in 84interaktivna tabla (po dogovoru z drugimi učitelji). 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

85E-učbeniki (interaktivni učbeniki), 86Radovednih 5 (interaktivni učbeniki), 87uciteljska.net, 88arnes.si, 89Youtube, 

90vimeo.com. 

            Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Uporabljam vse naštete. Vsakič na drugačen način. E-učbenike 91uporabljam pri razlagi predvsem naravoslovja in tehnike, 

92saj imajo super animacije, 93da si učenci lažje predstavljajo npr. dihanje, kako delujejo prepone, delovanje srca itd. Prav 

tako 94vsebujejo veliko fotografij in 95videoposnetkov. Učiteljska.net mi omogoča 96kakšne delovne liste, ki jih včasih 

skopiram, včasih pa kar projeciram, 97da otroci utrjujejo snov, po navadi 98medtem, ko ustno ocenjujem ostale učence. 

Arnes.si  99ima krasne kvize, 100vaje, 101kjer z učenci v skupinah malo tekmujemo, 102da ponavljajo že obdelano snov. 

103Tudi pri uvodnih motivacijah se najde kakšna primerna naloga. Na Youtubu pa 104si ogledamo kakšen videoposnetek, ki 

ga seveda doma prej pogledam v celoti, da je primeren. Pri npr. letalski fotografiji smo si tako ogledali polet z letalom ob 

preletu našega domačega kraja. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 
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105Šola podpira uporabo IKT naprav. Pozna se tako, 106da imamo že kar nekaj interaktivnih tabel in 107da nas tudi 

ravnateljica šole vsako leto opozarja in 108svetuje, naj poskusimo tudi ostale naprave in 109naj se dogovorimo med seboj, da 

zamenjamo učilnice za kakšno uro. 110Računalnik  je v vsaki učilnici, telefoni in tablice, pa zaenkrat niso dovoljene pa 

mislim, da jih učenci niti ne potrebujejo. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

111Sama bi si želela več usposabljanja za interaktivno tablo, 112več  nasvetov, kje najti dobre animacije, e-gradiva itd. 

INTERVJU B 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Naš pouk družboslovja običajno poteka tako, 1da na kratko ponovimo prejšnjo snov, 2pregledamo domačo nalogo, 3nato 

začnemo z obravnavo nove snovi. 4Učencem snov poskušam približati in 5razložiti ter 6vse konkretno pokazati, če se le da. 

Sploh se potrudim pri tistih temah, ki so za učence težje predstavljive. 7O snovi, ki jim je bližje se veliko pogovarjamo. 8Ob 

koncu ure učenci dobijo domačo nalogo, ki jo morajo narediti do naslednje ure spoznavanja okolja. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

9Pouk družboslovja skoraj vedno spremlja uporaba katerega od IKT pripomočkov. 10Če uporabljam videoposnetke 11na 

računalniku 12oz. projekciji, 13potem jih učencem pokažem najmanj dvakrat. 14Enkrat samo ogled, 15drugič vmes 

ustavljamo in se o videnem pogovorimo. 16Če uporabim Powerpoint 17prezentacije 18učencem vmes med predstavitvijo 

razlagam snov. 19Pri urah, ko morajo učenci sami kaj raziskati 20gremo v računalniško učilnico in 21sami poskušajo priti do 

iskanega. 22V računalniški učilnici učencem zastavim vprašanja in 23jih usmerim na določene spletne strani. 24Ob koncu 

ure ali pa v začetku naslednje ure odgovore tudi preverimo. 25Delo v računalniški učilnici poteka v dvojicah, saj je premalo 

računalnikov za vse učence. 26Pri delu z računalnikom moram biti vedno zelo pozorna, da učenci iščejo podatke in ne 

zaidejo na kakšne druge spletne strani. 27To je pri takšnem številu učencev kar zahtevno.  

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

28Odvisno od snovi. 29Ponavadi poskušam učencem vsaj pokazati kakšne fotografije na spletu, če že ne kaj drugega, 30da se 

jim snov približa in 31jim je bolj razumljiva. 32Trudim se, da bi IKT vključila v vsako uro družbe. 

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

33IKT se trudim uporabljati pri vseh temah. Še posebej nepogrešljiv pa je zame pri temah: 34prostorska orientacija, 

35Slovenija in 36sledovi preteklosti. 37Te teme se da z uporabo IKT lažje in 38bolj učinkovito približati učencem. 39Kakšne 

stvari iz preteklosti si učenci težko predstavljajo dokler jih ne vidijo na prezentaciji. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

40Če učencem snov samo pokažeš in približaš so pozitivni odzivi in ni razlik glede na spol, 41učni uspeh ali 42posebne 

potrebe. 43Če morajo snov prepisati, potem imajo učenci z učnimi težavami dosti težav, ker se velikokrat zgubijo pri 

prepisovanju. 44Zato se prepisovanja s prezentacije skušam izogibati. 45Učenci imajo raje, če jim zapis v zvezek narekuješ. 

Ugotovila sem, da se uporaba IKT pripomočkov 46dobro obnese pri učencih z učnimi težavami, ko z njimi delaš 

individualno. Lahko izpostavim primer, 47ko sem pri DSP z učencem snov ponavljala s pomočjo tabličnega računalnika. 
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48Opazila sem, da je bil za delo zelo motiviran, 49dalj časa je ostal skoncentriran in 50tudi snov, ki sva jo ponovila si je bolj 

zapomnil. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

Spodbuja me to, 51da lahko učencem približaš snov in 52jim pokažeš kar jih zanima. Veseli me, 53ko vidim motivirane 

učence, 54ki jim sledenje pouku ne predstavlja težav. Uporabo mi preprečuje to, 55da nimamo povsod možnosti uporabe 

računalnika in druge tehnologije.  

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Prednosti so ogromne. 56Vidim jih predvsem v dostopnosti informacij, posnetkov, slik. Spomnim se, da včasih tega ni bilo, 

zato je dobro, da če nam tehnologija to že omogoča učencem tudi ponudimo. Kot slabost vidim predvsem pomanjkanje teh 

naprav in 57pa pojavljanje tehničnih težav, ki jih 58učiteljice same pogosto ne znamo rešiti in potrebujemo pomoč 

računalničarja. Potem pa se zgodi, da računalničar težavo reši v sekundi, 59sama pa izpadem popolnoma nesposobno. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli?  

60Mislim da vse hkrati. Definitivno 61poveča količino priprav, ker se moraš prej pripraviti in 62poiskati stvari. 63Nujno  

potrebno je vse kar uporabiš pri pouku, prej preveriti tudi doma, da ne pride do neprijetnih zadreg. Potrebno je biti v koraku s 

časom. 64Olajša mi delo v tem smislu, 65ker ni potrebno za seboj nositi veliko težkih potrebščin in 66je dosegljivo skoraj 

povsod. 67Otežuje pa zato, 68ker je potrebno vse informacije preveriti, da ne podajaš napačnih.  

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

69Menim, da sem dobro usposobljena za delo z IKT napravami, predvsem v tistem osnovnem znanju, ki je potreben za 

izvajanje pouka. 70Vsekakor najbolj obvladam delo z računalnikom, 71saj ga tako v službi 72kot tudi doma veliko 

uporabljam. 73Z drugimi delam le občasno, zato sem pri njihovi uporabi manj suverena in 74se moram pred njihovo uporabo 

bolj pripraviti. 75Mobilnega telefona do sedaj pri pouku še nisem uporabljala. Pri nas so tudi prepovedani. 76Tablični 

računalnik uporabljam občasno pri individualnem delu z učenci. 77Oboje pa uporabljam doma in 78menim, da ju kar 

obvladam. 79Interaktivno tablo poznam, uporabljala sem jo prvič ob pomoči sodelavke toda 80ker je nimam v razredu sem jo 

pri pouku uporabljala le nekajkrat. 81To je moja pomanjkljivost. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

Ko sem prvič uporabljala interaktivno tablo mi je 82sodelavka priskočila na pomoč in 83me seznanila z osnovami, tako da 

mislim da so mi bile v veliko pomoč te osnove. 84Največkrat se pri težavah z računalnikom kot že rečeno 85obrnem na 

našega računalničarja. 86On je res mojster in 87nam takoj priskoči na pomoč.  

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

Kot sem že povedala si podporo nudimo predvsem učiteljice med seboj in 88to nam kar zadostuje. 89Morda pa bi bilo 

koristno kakšno izobraževanje več 90na temo kako uporabiti IKT v družboslovju. 

12. Katere IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

91Računalnik, 92tablični računalnik, 93interaktivna tabla, 94diaprojektor.  
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13. Katera e-gradiva, spletna orodja, programe in animacije poznate? 

95Veliko gradiv, ki so v povezavi z družboslovjem. Spletna orodja kar se uporablja v šoli 96spletno učilnico, 97elektronsko 

pošto itd. Programe 98poznam osnovne Office npr. PPT. 99Uporabljam pa tudi Youtube. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Uporabljam vse našteto. Spletno učilnico uporabljam od lani, 100učencem in 101staršem preko nje pošiljam obvestila. 

Elektronska pošta mi 102prav tako služi za pošiljanje obvestil in 103ostalih dokumentov. Powerpoint in Youtube pa 

uporabljam pri pouku, 104prvega za podajanje snovi, 105drugega pa predvsem za prikazovanje posnetkov. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

106Naša šola spodbuja uporabo IKT pri pouku. 107Imamo tako tablične računalnike 108kot tudi interaktivne table. Je res, 

109da jih je bolj malo a vseeno so prisotne na šoli. 110Obljubljajo, da se bo v prihodnje povečalo tudi število teh naprav. 

Bomo videli. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

111Morda izobraževanje za tablične računalnike in 112interaktivne table. Malo bolj zahtevna izobraževanja 113v smislu 

podrobnejšega spoznavanja vseh funkcij, ki jih nudita. 

INTERVJU C 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Pouk poteka tako, 1da po uvodni motivaciji 2predstavim obravnavano snov, 3nato se z učenci o obravnavani temi 

pogovorimo, 4ob koncu pa vse povedano strnemo v celoto. 5Učenci pri pouku družboslovja uporabljajo zvezke, 6delovne 

zvezke in 7učbenike. 8V šoli imajo tudi zemljevide, ki jih po potrebi vzamejo iz omarice. 9Običajno uporabljam tudi 

projektor, ki je pozicioniran tako, 10da projecira vsebine na belo tablo, 11na katero lahko učenci po potrebi s flomastri tudi 

pišejo. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

12Uporabljam računalnik, 13projektor in 14prenosni računalnik. 15Pouk večinoma poteka tako, da vsebine, 16slike, 

17poskuse, 18filme iz računalnika preko projektorja projeciram na tablo. Ker v razredu nimam interaktivne table, sem se 

znašla tako, da je računalničar usmeril projektor na belo tablo, 19po kateri se lahko piše in briše. 20To je naša »domača« 

interaktivna tabla. 21Interaktivni učbeniki 22mi omogočajo tudi reševanje nalog direktno iz učbenika na tablo. 23CTako 

učenci v vsakem trenutku vedo na kateri nalogi se nahajamo, 24Cobenem pa lahko opazujejo in poslušajo razlago. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

25IKT uporabljam že pri sami pripravi na šolsko uro, 26saj si z računalnikom pomagam pri pisanju priprav, 27e-asistentu in 

28iskanju primernih gradiv. 29Pri družboslovju ga uporabljam vsak dan in vsako uro. Brez tehnologije  si novodobnega 

pouka ne morem več predstavljati. 30Med samo uro s pomočjo tehnologije lažje podajam snov in 31skrbim za red v razredu. 

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 
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32Menim, da lahko IKT uporabljamo pri vseh urah in vseh učnih etapah. Največkrat si z računalnikom pomagam 33kadar 

obravnavamo tematski sklop pojavi, 34saj se mi zdi da zna biti ta tema za  učence lažje razumljiva in 35predstavljiva z 

uporabo tehnologije. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

36Zdi se mi, da so dečki  bolj informacijsko pismeni kot deklice, 37saj so v povprečju več časa za računalnikom. 38Glede 

učnega uspeha sama nisem zasledila nobene povezave, je pa opazna sprememba 39pri učencih s posebnimi potrebami, saj 

težje in 40počasneje osvajajo znanja na področju dela z novimi tehnologijami. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

41Spodbuja me odziv učencev, 42saj so navdušeni vsakič ko se novo snov učimo s pomočjo računalnika in projektorja. 

Navdušeni so, ko lahko pogledajo film in se na podlagi tega tudi nekaj novega naučijo. 43Tudi mene tehnologija spodbuja k 

novemu razmišljanju o tem, 44kako bi učencem snov predstavila na čim bolj zanimiv način. Osebno menim, 45da mi je delo 

s tehnologijo v izziv. Seveda pa so tudi stvari, ki vplivajo na to, da jo ne uporabljam večkrat. 46Včasih enostavno nimam 

časa za temeljito pripravo in načrtovanje uporabe tehnologije. 47Vse naprave pa nam tudi niso na voljo, no razen računalnika, 

ki je v vsaki učilnici. Sama kot že rečeno interaktivne table nimam. 

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Prednosti so v tem, 48da lahko s pomočjo tehnologije informacije dobiš v trenutku, da so ti vsebine dostopne vedno in 

povsod (otroci potrebujejo zgolj dostop do medmrežja), 49da so vse naprave otrokom blizu. Slabosti vidim 50le v 

prekomerni uporabi vseh teh naprav. Menim, da je potrebna neka mera zdravega razuma, kdaj in koliko časa uporabljati 

tehnologijo pri pouku. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

51IKT mi je sprva povečal količino dela, 52ko je bilo potrebno prilagoditi vse učne priprave in 53se nanj navaditi. 54Sedaj je 

količina dela enaka. 55Mi pa delo definitivno olajša, 56saj za razlago snovi velikokrat potrebujem manj časa, 57obenem pa 

me velikokrat reši, kadar kakšne stvari ne vem. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

58Menim, da sem za delo z računalnikom dobro usposobljena. 59V sklopu šole smo imeli tudi veliko izobraževanj in 

predavanj kjer smo ta znanja usvojili. 60Kakšne dodatne informacije pri stvareh, ki mi niso bile jasne, sem poiskala tudi 

sama. 61Morda so moje šibke točke razni novi programi in spletna orodja, saj novosti na tem področju ne spremljam. Za 

računalnik sem dobro usposobljena 62za tisto kar ga uporabljam, 63za interaktivno tablo, 64mobilni telefon in 65tablični 

računalnik pa tega ne morem trditi, 66saj jih pri pouku ne uporabljam. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

67Imeli smo nekaj usposabljanj in predavanj na to temo 68s strani našega šolskega informatika oz. računalničarja. 

69Predstavil nam je uporabnost posameznih naprav, 70kako delujejo programi katere moramo uporabljati (Word, 

Powerpoint, Excell, e-asistent), 71nam prikazal uporabo drugih zanimivih interaktivnih vsebin (spletne strani s poučnimi 
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interaktivnimi vsebinami, uporabo Wordpressa itd.). 72Zdi se mi, da je bilo večino tega res koristnega. 73Nekaj informacij 

sem si kot že rečeno poiskala 74tudi sama. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

75Menim, da ne bi potrebovala dodatne podpore, saj mi podpora, ki je bila nudena sedaj popolnoma zadostuje. 76Mogoče 

edino podpora s strani šole v smislu, 77da bi dokupili in s tem zagotovili dodatne pripomočke za vse učitelje. 

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

78Računalnik, 79projektor, 80interaktivna tabla. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

81Uporabljam e-učbenike. Poznam in uporabljam 82tudi e-asistenta, 83Powerpoint, 84Word, 85Wordpress in 86Sourvey 

monkey. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

E-učbenike uporabljam stalno pri pouku. 87Obravnavano snov predvajam na tablo, 88učenci pa prihajajo izmenoma in 

rešujejo primere. Word uporabljam 89predvsem za lastne potrebe in 90za izdelavo učnih listov. 91Za podajanje nove snovi 

mi najbolj ustreza Powerpoint. Sourvey monkey 92sem uporabila zgolj enkrat, ko sem nedavno pomagala pri izvajanju anket 

na šoli. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

Menim, da 93šola posveča nekaj pozornosti uporabi tehnologije in stremi k njeni večji uporabi, predvsem tako, 94da nas 

spodbuja k temu. Mogoče 95šola v nakup tehnologije vlaga premalo denarja, 96saj nimamo veliko pripomočkov, ki bi nam 

bili na voljo. 97No, razen računalnikov. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

Morda 98bi se želela še kakšnega usposabljanja za delo s pametnimi telefoni, saj ima sedaj skoraj vsak otrok pametni telefon 

in morda je smiselno, 99da kot učitelji poskušamo to izkoristiti na poučen in zanimiv način. 

INTERVJU Č 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

1Pouk običajno začnem s kratko uganko, ki je vezana na temo, ki jo bomo obravnavali. 2Nato uporabim računalnik in 

3projektor, 4učenci pa pripravijo učbenike in 5zvezke. 6Ker uporabljamo učbenike, katerih vsebina se nahaja tudi na 

medmrežju, 7projeciram vsebino, ki jo obravnavamo tudi na tablo.  

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

Kot sem že povedala pri prejšnjem vprašanju, 8pri pouku sama uporabljam računalnik in 9projektor 10za obravnavo nove 

snovi in 11ponavljanje pred testi. 12Velikokrat učence peljem v računalniško učilnico 13kjer za njih pripravim delovne liste 

in 14morajo s pomočjo medmrežja in 15kratkih videoposnetkov  16najti odgovore na zastavljena vprašanja. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 
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17Sama računalnik uporabljam za pripravo na pouk in 18za komunikacijo s starši. 19Vsi učitelji uporabljamo e-asistenta 

kamor vpisujemo uro, izostanke, vnašamo ocene itd. 20Pri družboslovju uporabljam računalnik in projektor vsakodnevno.  

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

Težko se opredelim za določeno temo, 21menim pa da lahko IKT  uporabljamo pri vseh temah družboslovja, 22seveda v 

povezavi z učbenikom in 23delovnim zvezkom. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

Učenci se na računalnik in vse kar je povezano z njim 24odzivajo dobro. 25Razlik po spolu ni, 26prav tako jih ne vidim pri 

učnem uspehu. Tisti učenci in učenke, 27ki tudi doma uporabljajo računalnike, tablice in mobilne telefone, se v šoli s tem 

bolj znajdejo, čeprav pri pisanju na računalnik nekih večjih razlik ni. Razlike je mogoče opaziti zgolj pri 28učencih s 

posebnimi potrebami, saj potrebujejo dalj časa da usvojijo delo z računalnikom. Opazila sem, 29da delo z računalnikom 

pripomore k bolj individualnemu delu učencev, 30hkrati pa je med njimi opaziti več sodelovanja v smislu pomoči. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

V prvi vrsti nas k uporabi tehnologije spodbuja ravnateljica. 31Na vseh sestankih nas opozarja na to, da moramo biti v koraku 

s časom. K uporabi 32pripomore tudi dober odziv učencev in 33ogromne količine podatkov, ki so ti takoj na voljo. Včasih 

me od uporabe 34odvračajo lastni dvomi v svoje znanje, 35saj bi mi bilo neprijetno, če česa pred učenci ne bi poznala dobro. 

36Na šoli imamo veliko nove tehnološke opreme, 37ki je izredno draga in tudi to me včasih odvrača od uporabe, 38saj me je 

strah da bi se kaj poškodovalo.  

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Prednosti so v tem, 39da otrokom lahko predstaviš določeno temo bolj nazorno kot pri tradicionalnem pouku. 40Vsi podatki 

so ti takoj na voljo, 41učenci pouku lažje sledijo in 42so bolj aktivni. 43Tak pouk jim je bolj zanimiv. Kot slabost 44bi 

opozorila predvsem na slabšo grafomotoriko učencev, 45saj zaradi pojava tehnologije manj pišejo kot prej. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

46Definitivno mi delo olajša in 47mi celo zmanjša količino priprav. Pri tem mi seveda 48pomagajo tudi  spletni učbeniki 

(Lili in Bine). 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

49Svoje znanje bi ocenila kot povprečno. 50Za delo z računalnikom sem dobro usposobljena glede na potrebe v razredu. 

Dobro se znajdem 51na internetu pri iskanju različnih podatkov. 52Pomagam si tudi z videoposnetki iz Youtuba. Seveda pa 

se da znanje še vedno izboljšati. 53Malo sem zastala v uporabi druge tehnologije. 54Poznam osnovne funkcije ostalih 

tehnoloških pripomočkov na šoli, 55vendar ne zadostno, da bi jih uporabila pri pouku. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

56Kot vedno največjo podporo najdem v sodelavkah. 57One so tiste, ki se srečujejo s podobnimi težavami, 58zato jih 

poskušamo skupaj reševati. 59S strani našega računalničarja 60smo imeli pripravljene tudi delavnice za uporabo računalnika, 
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e-asistenta, projektorja in 61vse stvari so bile zelo uporabne. Sama bi si želela morda 62še več takšnih izobraževanj glede 

drugih tehnologij, saj menim, da bi pouk lahko naredili še bolj zanimiv. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten?  

Ne vem, 63morda bi nam morali pokazati 64več uporabnih spletnih strani, ki bi nam bile v pomoč pri pouku. 

12. Katere  IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

65Računalnik, 66prenosni računalnik, 67tablični računalnik, 68projektor, 69interaktivna tabla in 70GPS naprave. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

71Učbenik Lili in Bine, 72e-asistent,73Word, 74Powerpoint, 75različne didaktične igre na spletu. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Učbenik Lili in Bine uporabljam vsakodnevno, 76ko vsebino učbenika projeciram na tablo. 77Uporabljam ga tudi kot pomoč 

pri načrtovanju priprav. 78E-asistenta uporabljam vsako uro in vsak dan. Word 79uporabljam za razno dokumentacijo, ki jo 

je v šoli veliko, Powerpoint pa uporabljam pri pouku, 80ko prikazujem učencem razne slike. Kadar gremo v računalniško 

učilnico, 81učenci snov ponavljajo z igranjem različnih didaktičnih iger, ki so na voljo na spletu. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

82Šola poskuša biti v stiku s časom in potrebami zaposlenih. Kot že rečeno 83ravnateljica spodbuja uporabo tehnologije, 

84nakupu in 85posodabljanju le-te namenja nekaj denarja. 86Menim, da imamo trenutno dovolj IKT naprav in sama sem 

zadovoljna. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

Predvsem 87si želim izvedeti več o spletnih straneh, ki so trenutno na internetu ter 88kako jih uporabiti, da bo učencem pouk 

še bolj zanimiv. 

INTERVJU D 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Po navadi se pri spoznavanju okolja 1pri uvodnih urah z učenci odpravimo na sprehod 2ali pa se pogovorimo kaj že vedo o 

snovi, ki se jo bomo učili. Nato, 3ko učenci snov že poznajo, velikokrat uporabim učne škatle, 4kjer učenci samostojno s 

pomočjo izrezkov, 5slik, 6zemljevidov, 7rešijo učne liste in tako nadgradijo že poznano učno snov. Sploh pri spoznavanju 

okolja oz. družboslovju je pomembno, 8da  učenci čim več znanja pridobijo konkretno, s primeri in 9slikami, saj jim je tako 

snov bližje in se jo lažje naučijo. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

10Uporabljam interaktivno tablo in 11interaktivni učbenik Lili in Bine. 12Poleg vseh animacij, 13posnetkov in 14slik pa pri 

pouku spoznavanja okolja 15uporabljam še PPT in 16razne videoposnetke, ki sem jih skupaj z ostalimi učiteljicami naredila 

v prejšnjih letih. Pouk po navadi poteka tako, 17da si z učenci ogledamo kakšen videoposnetek ali 18sliko, ki prikazuje temo 

ure pri spoznavanju okolja. 19Nato se z učenci pogovorimo in 20kasneje snov predstavim še s pomočjo PPT. 21Interaktivno 
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tablo uporabljam za reševanje nalog oz. 22da se učenci orientirajo na sliko, ki je na tabli. 23Pri utrjevanju znanja učenci na 

interaktivni tabli rešujejo naloge, 24sproti se jim prikazujejo rešitve, 25ali pa gremo v računalniško učilnico, 26kjer jim 

pripravim teste, 27ki jih rešujejo s klikom na pravilni odgovor. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

28Spoznavanje okolja imamo trikrat na teden in dvakrat definitivno uporabljam IKT. V splošnem pri spoznavanju okolja 

29malo uporabljamo učbenike in delovne zvezke.  

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

30Pri vseh temah 31predvsem pa pri vremenskih pojavih in 32pri spoznavanju letnih časov. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

33Mislim, da ni razlike po spolu, sem pa opazila, 34da učenci hitreje izgubijo zanimanje za učno snov, ki je na interaktivni 

tabli, kot učenke. 35Učni uspeh ne vpliva na odziv učencev in učenk na tehnologijo, saj je ta že vsem poznana, učenci 

uporabljajo telefone, tablične računalnike itd. V razredu imam tudi 36učenca z avtizmom in kadar uporabljam interaktivno 

tablo težko ostane dalj časa pozoren na vsebino ure. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

37Tehnologija se konstantno spreminja in zato je potrebno biti vedno v stiku s časom. 38To iskanje nečesa boljšega, 

39nečesa kar bo učencem blizu in 40jim bo pomagalo hitreje in 41bolj učinkovito učenje, to je tisto kar me spodbuja in k 

čemur sama stremim. 42Občasno mi delo z IKT preprečujejo učenci. Kot primer lahko navedem letošnje leto 43ko imam v 

razredu učenca z avtizmom. Težava nastane, ko je preobremenjen z informacijami, ko opazujemo slike ali si ogledamo 

videoposnetek. Učenec postane nemiren in zato mu je potrebno v tistem času nameniti več pozornosti, kar pa se velikokrat 

izkaže za misijo nemogoče.  

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Prednosti so seveda 44lahka dostopnost podatkov, širok spekter gradiv, animacij, programov, ki jih lahko uporabimo pri 

pouku, poleg tega pa 45uporabljamo naprave, ki so vsem učencem dobro poznane. Slabosti vidim predvsem v tem, 46da se 

učenci ne zmorejo več učiti preko učbenikov, vse se želijo naučiti interaktivno, skozi opazovanje, kar pa je nemogoče, saj so 

nekatere stvari, ki se jih enostavno moraš naučiti s pomočjo sedenja za učbenikom. Ena od slabosti je tudi ta, 47da pri 

samostojnem delu z računalnikom nad učenci ne moreš imeti popolnega nadzora in 48lahko hitro zatavajo na kakšno stran z 

igricami. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

49Delo mi definitivno močno olajša. 50Vnaprej imam pripravljene priprave na računalniku, 51vse ure so že vnesene na e-

asistentu, 52PPT prezentacije hranim na ključku itd. 53Tehnologija je delo olajšala vsaj za polovico. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 
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54Za delo z IKT napravami sem dobro usposobljena, seveda pa so vedno možnosti za napredek. 55Računalnik je v našem 

življenju povsod prisoten in menim, 56da ga vsaj osnovno dobro uporabljam. 57Močne točke vidim predvsem pri delu z 

interaktivno tablo, 58saj jo resnično uporabljam in ni zgolj tabla za projektor. 59Šibke točke vidim predvsem pri uporabi 

tabličnega računalnika, 60saj jih na šoli ni veliko in 61ne vem kako bi jih pri učencih v tretjem razredu pri urah spoznavanja 

okolja uporabila. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

62Imeli smo interna izobraževanja 63s strani šolskega računalničarja. Izobraževanja so mi sicer pomagala, 64a občutno 

premalo, da bi bila pripravljena na samostojno delo z npr. interaktivno tablo. 65Menim, da bi moralo biti več pomoči in 

66več izobraževanj. 67Znanja za delo sem morala usvojiti sama oz. 68s pomočjo kolegic. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

Predvsem bi vsi potrebovali 69več podpore pri uporabi IKT naprav, saj se mi zdi, da učitelji ne uporabljajo tehnologije v 

zadostni meri, 70saj niso podprti s strani šole oz. 71s strani ministrstva, 72ker enostavno ni dovolj finančnih sredstev, 73da bi 

bil IKT prisoten v vsakem razredu. Mogoče bi morala tukaj šola poskrbeti 74tudi za kakšna zunanja izobraževanja. 

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

75Interaktivna tabla, 76računalnik, 77projektor, 78majhni prenosni računalnik ter 79nekaj tabličnih računalnikov. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

80E-gradiva Lili in Bine, 81Modrijan in Vedež e-gradiva, 82moodle spletna učilnica, 83Prezi,  84Powerpoint, 85Word, 

86Excell, 87Google maps, 88Podcast. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Vsa e-gradiva uporabljamo pri pouku, Excell in Word 89uporabljam za potrebe vodenja evidenc in 90pisanja dokumentacije, 

Powerpoint, Google maps in Podcaste uporabljam 91pri pouku za spoznavanje in 92utrjevanje snovi, spletno učilnico 

93trenutno uporabljamo zgolj za podajanje informacij, saj učenci nalog še ne rešujejo prek nje. Verjetno uporabljam še 

kakšne animacije a se jih trenutno ne spomnim. Pred kratkim sem spoznala še Prezi, ki je 94po mojem mnenju nadgradnja 

PPT-ja in 95je super zadeva za posredovanje snovi. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

96Menim, da se šola trudi po svojih najboljših zmožnostih. Priznati moram, da 97nam še vedno primanjkuje računalnikov, 

projektorjev, interaktivnih tabel in še bi lahko naštevala, a vseeno 98je potrebno priznati, da smo dobro podprti z 

informacijsko tehnologijo. 99Ravnateljica se trudi nameniti sredstva za nakup novih naprav toda 100v času rezov v šolstvu, 

je to praktično nemogoče. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

Morda bi si želela 101več izobraževanj na temo uporabe animacij in programov pri pouku spoznavanja okolja, odlično bi 

bilo, 102če bi bil na voljo kakšen seminar o napredni uporabi interaktivne table. 103Naučiti se želim tudi ustvariti spletno 

stran, 104uporabljati spletno učilnico in 105narediti anketni vprašalnik za učence.  

INTERVJU E 
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1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Običajno pouk poteka tako, 1da obravnavamo snov s pomočjo učbenika, 2delovnega zvezka in 3po potrebi ostalih 

pripomočkov. 4Z učenci uporabljamo tudi zemljevide, 5kompas in drugo. 6Uro začnemo s pogovorom o temi, ki jo bomo 

obravnavali. Tako ugotovim koliko učenci temo že poznajo. 7Glede na odzive učencev se potem trudim prilagoditi uro. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

Običajno poleg naštetega 8pripravim kratko Powerpoint 9predstavitev s slikami, 10ali pa učencem prikažem kakšen video 

11na Youtube. 12Tudi učenci že pripravljajo predstavitve, 13ki jih predstavijo s pomočjo Powerpointa ali plakata. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

Vsak dan, vsako uro. 14Praktično ni ure družboslovja, ko ne bi uporabljali računalnika oz. projektorja. 

4. Pri katerih temah  v družboslovju uporabljate IKT? 

15S pomočjo tehnologije se lahko predstavijo vse teme družboslovja. 16Meni osebno je v največjo pomoč pri tistih temah, 

17ki mi mogoče niso tako zanimive in 18zato tako blizu. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

19Fantje so bolj informacijsko pismeni kot punce, tudi 20glede na učni uspeh lahko rečem, da so bolj informacijsko pismeni 

tisti učenci z boljšim učnim uspehom. 21Učenci z motnjo pozornosti imajo večje težave pri usvajanju osnov dela z 

računalnikom, 22saj se hitro naveličajo oz. 23jim pozornost odide drugam. 24Razen mogoče pri delu ena na ena z njimi, ko 

jim posvetiš vso pozornost, takrat se vidi, 25da napredujejo. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

26Delo z računalnikom in ostalimi napravami mi je v izziv, 27rada pripravim dobro uro za učence in to me spodbuja. 28Delo 

mi preprečuje pomanjkanje tehnološke opreme ter to, 29da oprema, ki jo imam trenutno na voljo ni ravno najbolj moderna in 

30je zato precej počasna. 

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Naj malo pomislim. No, mogoče so prednosti 31v lahki dostopnosti podatkov ter možnosti hitrega vpogleda na internet. V 

primeru, da kdaj na kakšen odgovor ne znam odgovoriti, hitro pogledam na internet. In pa seveda tudi 32mi tehnologija 

zmanjša količino priprav, 33vse imam lahko na usb ključku, 34poleg tega pa mi olajša tudi komunikacijo s starši. Kot slabost 

bi izpostavila to, 35da lahko tehnologija zataji, kar se mi je že večkrat zgodilo, 36zato je za uporabo potrebno imeti določena 

znanja, da lahko v takšnih situacijah odreagiraš. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

37Definitivno mi delo olajša, 38zmanjša mi količino priprav, 39saj si priprave samo preuredim, dodam podatke oz. jih 

odvzamem in mi ni potrebno ponovno sestavljati priprav. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 
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40Računalnik kar dobro obvladam, 41mogoče sem samo malo počasnejša pri uporabi v primerjavi z drugimi, mlajšimi 

učiteljicami. Rezultat je pa na koncu vseeno enak. 42Za druge tehnološke naprave nisem usposobljena, saj jih, 43razen 

domače uporabe, 44ne uporabljam. 45Z mobilnim telefonom koga pokličem ali 46si ogledam novice na internetu, 47na 

tabličnem računalniku pa odigram kakšno igrico. Tega pri pouku ravno ne morem uporabiti. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

48Nekaj podpore smo imeli pri vzpostavitvi e-asistenta, 49kar se ostalih zadev tiče pa sem bila bolj samouk, 50uporabe 

računalnika 51sta me učila mož in sin. 52Včasih, ko česa ne znam rešiti ali 53imam kakšno vprašanje, 54mi na pomoč 

priskočijo mlajše sodelavke ali pa 55celo učenci, 56ki so v nekaterih stvareh  bolj tehnološko podkovani kot sem sama. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

Želela bi si podpore v smislu, 57da bi bile organizirane delavnice, 58kjer bi se naučili uporabe informacijskih naprav, 

59želela bi se naučiti uporabljati interaktivno tablo in 60jo imeti v razredu. 

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

61Računalnik, 62projektor, 632 interaktivni tabli v nižjih razredih. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

V tem sem resnično šibka. 64Poznam nekatere osnovne npr. e-pošta, 65e-asistent, 66Word, 67Powerpoint in 68Youtube. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

E- pošto 69uporabljam za komunikacijo s sodelavkami in 70starši, e-asistent pa je stalni spremljevalec nas učiteljic, 71saj 

nadomešča redovalnico. Prav spomnim se še navadnih redovalnic v katere smo zapisovali praktično vse, sedaj pa tega ni več, 

saj je e-asistent to nadomestil. Word 72mi je v pomoč pri urejanju besedil in 73pripravi kakšnih učnih listov za učence. 

Powerpoint 74uporabljamo jaz in učenci za predstavitve. Youtube pa uporabljam nekoliko redkeje, 75da pokažem kakšen 

zanimiv posnetek. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

76Šola nima dovolj ustrezne informacijske opreme, ki bi si jo učitelji želeli, treba pa je poudariti, 77da se ravnateljica glede 

na finančne zmožnosti trudi po najboljših močeh. 78Oprema, ki jo imamo je že v letih, zato 79se velikokrat kaj pokvari, 

imamo pa to srečo, da poskrbijo za hiter servis. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

80Karkoli, samo da se naučimo novih stvari in da naredimo pouk bolj zanimiv. Želela bi si 81kakšnih seminarjev o 

programih, ki so na voljo in 82kako jih uporabiti pri pouku. 83Dobro bi bilo imeti delavnice za delo z interaktivno tablo in 

84tabličnim računalnikom. 

INTERVJU F 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 
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1Učim v kombiniranem razredu, zato sestavim dvojne priprave za vsako učno uro. Kadar imamo uro družboslovja 2imam za 

nekatere učence naloge že pripravljene, 3z drugimi pa v tistem času predelam novo učno snov. 4Učenci si pomagajo z 

učbenikom 5ali pa naloge rešujejo v skupinah.  

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

6V razredu imam računalnik in 7projektor. Pri urah družboslovja si skoraj vedno pomagam s projektorjem. 8Uporabljamo 

učbenike na spletu 9pri katerih je obilico snovi dostopne na internetu. 10Zato s seboj ne nosim več veliko slik in izrezkov, saj 

je vse to dostopno na medmrežju. 11Z učenci si velikokrat pogledamo film ali izsek iz filma, 12saj si tako lažje predstavljajo 

kako so npr. živeli ljudje nekoč. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

Pri pouku ga uporabljam pogosto, 13več kot polovico vseh ur družboslovja.  

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

14Predvsem pri temah iz zgodovine. Učenci si težko predstavljajo kako so npr. živeli koliščarji in s pomočjo tehnologije 

15jim lahko zavrtim videoposnetek, 16jim predstavim snov 17na Powerpointu 18s slikami in 19jim tako približam snov, 20ki 

bi si jo drugače težko predstavljali. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

Predvsem menim, da je važno kako učenci najlažje sprejemajo informacije. 21Vidni in slušni tipi učencev nimajo težav s 

sledenjem, 22največ težav imajo kinestetični tipi učencev. Tako iz izkušenj lahko rečem, 23da so učenci bolj računalniško 

pismeni kot učenke, 24se pa s pojavom tablic in pametnih telefonov ta trend spreminja. Tudi učni uspeh vpliva na to koliko 

so učenci informacijsko pismeni, vendar se včasih pojavijo tudi izjeme. 25Učenci z boljšim učnim uspehom so bolj znajdejo 

pri uporabi naprav. Sama 26ne opažam težav z tehnologijo pri učencih z učnimi težavami, so pa to na splošno učenci, 27ki 

potrebujejo več pozornosti. 

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

28Spodbuja me veselje, ki ga vidim pri učencih, 29ko z zanimanjem opazujejo kakšno sliko, film ali sledijo Powerpointu. 

Občasno mi 30preprečuje delo le preveč odgovorov učencev, 31saj se včasih zgodi, da zaidejo iz snovi, ki se jo učimo in jih 

je potem težko preusmeriti na snov, ki si jo imel planirano v tisti uri. 

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

32Prednosti vidim predvsem v preprosti uporabi in 33dostopnosti. 34Potrebuješ le minuto časa in že imaš veliko količino 

podatkov, 35ki jih lahko posreduješ naprej učencem. 36Včasih smo hodili na ure s težkimi knjigami polnih slik, sedaj pa v 

šolo prideš z usb ključkom in imaš takoj vse podatke na računalniku. Slabosti sama pri pouku družboslovja ne vidim, morda 

zgolj pri geografskih temah kjer je smiselna raba zemljevidov, saj sem opazila, 37da učenci premalo uporabljajo zemljevide 

in jih ne znajo brati. 

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 
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38Sigurno mi delo olajša. 39Sedaj ko imamo spletne učbenike in pripadajoče učne priprave, si lahko pomagamo z njimi. 

40Sama imam vse priprave shranjene na ključku in jih po potrebi dopolnjujem. 41E-asistent mi je zelo olajšal tudi pisanje 

dokumentacije, saj je pregleden in vse podatke imaš na voljo v trenutku. 42Količina priprav v šoli je ostala enaka. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

43Ocenila bi se kot srednje usposobljena. 44Znam uporabljati programe, narediti tabelo, poiskati podatke, narediti učni list, 

nisem pa programerka, da bi znala sprogramirati kakšen program. 45Za delo z računalnikom se zdim sama sebi kar dobro 

usposobljena, 46saj ga uporabljam praktično vsak dan. 47Interaktivne table v razredu nimam in je tudi nimam želje imeti, 

48saj se mi zdi predraga investicija za to kar ti ponuja. 49Pa še dodatno bi me obremenila preden bi se je navadila. 

50Telefona in tablice v razredu nimamo, 51ju pa uporabljam doma in 52mislim, da bi se tudi v razredu z njima znašla. 

Zanimiva ideja. 

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

Srečo imam, 53da imam doma sina, ki se spozna na informacijsko tehnologijo in 54on me je naučil uporabljati računalnik, 

55projektor, 56narediti Powerpoint. 57Nekaj malega izobraževanj smo imeli sicer tudi na šoli, 58a tega je bilo bolj malo. 

59Na šoli so nas bolj seznanjali o novostih, niso nam jih pa konkretno predstavili. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

Ne vem, 60mogoče bi nam lahko pokazali nekaj več programov, ki bi jih lahko uporabljala pri pouku družboslovja. 

61Potrebovala bi bolj konkretno podporo npr. da bi prišel nek zunanji strokovnjak, ki bi zavzel vlogo učitelja, mi pa bi bili 

učenci, potem pa bi šli skupaj korak za korakom. 62Tako bi videli kateri programi in 63na kateri napravi se najbolj obnesejo. 

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

64Računalnik, 65projektor, 66interaktivna tabla. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate?e-asistent 

67Spletni učbenik, 68e-asistent, 69Word, 70Powerpoint. 

Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Spletni učbenik 71uporabljam pri urah družboslovja, ko učencem prikazujem snov na tabli, word in powerpoint 

72uporabljam dnevno pri pouku in 73pri pisanju dokumentacije. E-asistent pa 74uporabljam pri vpisu ur, ocenah itd. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

Menim, 75da šola premalo pozornosti nameni temu, da bi bila v stiku s časom. Sama imam srečo, 76da je projektor v moji 

učilnici, saj bi si morala v nasprotnem primeru projektor deliti s tremi učiteljicami. 77Vsako leto se namenja premalo denarja 

za nakup nove opreme. 78Šola niti ne poskrbi za izobraževanja. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 
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Menim  da sem za delo z računalnikom dobro usposobljena in ne bi potrebovala usposabljanj o uporabi. Želela bi si 79več 

usposabljanj o pametni uporabi programov, e-gradiv in animacij. 80Ena od zanimivih tem bi se mi zdela tudi uporaba spletne 

učilnice, saj ta ponuja več možnosti za uporabo, kot jih mi učitelji poznamo. 

INTERVJU G 

1. Prosim, mi na kratko opišete, kako običajno poteka pouk družboslovja. 

Pouk spoznavanja okolja pri tako malih učencih 1začnem s kratko uvodno motivacijo 2bodisi je to uganka ali kaj drugega. 

3V osrednjem delu obravnavamo novo snov 4frontalno, 5večinoma pa skozi komunikacijo, 6kakšno igro itd. 7Velikokrat 

učencem pripravim kakšen kviz 8ali pa jim pokažem kakšne slike, 9plakate. 10Pri pouku uporabljamo zvezke in 11učne liste. 

12Uro zaključim s ponovitvijo snovi in 13domačo nalogo. 

2. Prosim, mi na kratko opišete, kako poteka pouk, ko uporabljate IKT v družboslovju. 

14V razredu imam projektor in 15računalnik, ki ju včasih uporabim. 16Na tablo s pomočjo projektorja prikažem kakšno 

sliko, 17videoposnetek ali 18Powerpoint 19prezentacijo. Sama imam veliko materiala pripravljenega v fizični obliki (od 

začetkov mojega dela) tako, da se kar rada poslužujem tega. Sodelavke so mi poslale nekaj uporabnega materiala za 

poučevanje s pomočjo računalnika in tudi to mi je včasih v pomoč, no nekaj pa sem pripravila tudi sama. 20Največkrat mi je 

računalnik v pomoč, ko z učenci ponavljamo snov. 

3. Kako pogosto v družboslovju uporabljate IKT? 

Rekla bi, da v primerjavi z drugimi učiteljicami nekoliko manj. Nekako sem bolj pristaš tradicionalnega pouka. 21Priprave in 

22dokumentacijo seveda urejam s pomočjo računalnika, 23pri samem pouku pa ga uporabljam nekajkrat mesečno. 

4. Pri katerih temah v družboslovju uporabljate IKT? 

24Tehnologijo se da po mojem mnenju uporabiti prav pri vseh temah, treba se je samo usesti in poiskati uporabne 

informacije in zanimive strani. Najbolj pomembno je, da se na pouk pripraviš in da ne posreduješ učencem napačnih 

informacij. 

5. Kako se po vaših izkušnjah na IKT pri pouku družboslovja odzivajo učenci glede na spol, učni uspeh in 

posebne potrebe? 

25Glede na spol se mi zdi, da se učenci enako odzivajo na tehnologijo. 26Mogoče so jo fantje malo bolj vešči. 27Glede 

samega učnega uspeha ni razlik, sem pa opazila razlike v tem, koliko učenci uporabljajo tehnologijo izven šole. 28Tisti, ki so 

z računalniki, tablicami in telefoni v stiku doma, se tudi v šoli z njimi bolje znajdejo in 29na njih bolje odzivajo. Tehnologijo 

uporabljam redko in 30pri učencih s posebnimi potrebami nisem zasledila pozitivnih ali negativnih učinkov. Jaz sem še 

vedno bolj pristaš table in svinčnika. Ne zanikam tega, 31da je učencem  pouk s tehnologijo bolj zanimiv, 32a ker je dostopna 

na vsakem koraku, se tudi to spreminja.  

6. Kaj vas k delu z IKT spodbuja in kaj vam to delo preprečuje? 

33K uporabi same tehnologije nas spodbujajo na šoli, 34pa tudi moje sodelavke jo redno uporabljajo, zato se je tudi sama 

poslužujem. 35Včasih želim za učence malo popestriti uro, da ni vedno vse enako in tudi to je neke vrste vzpodbuda. 

36Veliko materiala, ki ga imam v fizični obliki je še vedno uporabnega, zato se mi zdi škoda, da bi ga kar zavrgla. 37Ovira 

me tudi slaba usposobljenost in 38premalo časa, da bi se naučila. 39Trenutno poučujem nižje razrede kjer so učenci zelo 
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živahni, zato me tudi to ovira da bi tehnologijo pogosteje uporabljala, 40saj je že dovolj dela s tem, da jih umirim in 

pripravim na delo. 

7. Kaj vidite kot prednosti in slabosti uporabe IKT pri pouku družboslovja? 

Prednost je sigurno ta, 41da imaš neskončno možnosti uporabe. 42Obenem ti ni potrebno v razred nositi nobenih 

pripomočkov, saj ti je vse dostopno na računalniku. 43Tehnologija otroke vleče nase na vsakem koraku, zato menim, da tega 

v tolikšni meri ne potrebujejo še v šoli. Nekaj že, a v mejah zdravega razuma.  

8. Ali uporaba IKT vaše delo olajša, otežuje, poveča količino priprav v šoli? 

44IKT ne uporabljam tako pogosto, da bi lahko rekla eno ali drugo. 45Mogoče imam manj dela smislu priprave na pouk. 

46Vse priprave si lahko shranim v eno datoteko in potem vsako leto zgolj malo popravim in dopolnim. 

9. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za delo z IKT napravami? Prosim ocenite svojo usposobljenost za vsako 

napravo posebej (računalnik, interaktivna tabla, mobilni telefon, tablični računalnik). 

47Rekla bi, da sem v kategoriji slabše usposobljenih učiteljic na šoli, kar se tiče uporabe tehnologije. 48Vse naprave, ki si jih 

omenil poznam in tudi osnovno jih znam uporabljati, 49a pri pouku uporabljam samo računalnik. 50Računalnik in ostale 

naprave me znajo zmesti, 51saj hitro kliknem kaj iz česar se ne znam rešiti in potem potrebujem pomoč.  

10. Kakšne podpore, za uporabo IKT pri pouku, ste bili deležni in koliko vam je bila dejansko v pomoč? 

52Podporo mi nudijo sodelavke in 53naš računalničar, 54ki mi priskočijo na pomoč, ko se znajdem v težavah. 55Na šolah 

smo imeli nekaj izobraževanj 56ampak se meni niso zdela toliko koristna. Novosti smo samo hitro preleteli in to je bilo zame 

občutno premalo. 

11. Kakšno podporo bi potrebovali, da bi bil IKT pri pouku družboslovja večkrat prisoten? 

57Želela bi si več podpore v smislu individualnega dela. 58Na šoli bi si želela osebe, ki bi imela čas, 59da bi mi stvari dobro 

predstavila in razložila. Ko bi čutila, da stvari obvladam, bi jih tudi v razredu lažje uporabila. 

12. Kateri IKT naprave so vam na voljo v okviru šole? 

60Računalnik in 61projektor. 62V dveh  učilnicah je tudi interaktivna tabla. 

13. Katera e-gradiva, spletna orodja , programe in animacije poznate? 

63Poznam spletni učbenik, 64e-asistenta in 65osnovne programe na Windowsu. 

            Katere od naštetih uporabljate in na kakšen način? 

Spletni učbenik in Powerpoint 66uporabljam pri pouku. Nekaj tem imam predstavljenih na Powerpointu in to rada uporabim. 

E-asistent 67je namesto klasične redovalnice. Sem potrebovala kar nekaj časa, da sem ga usvojila. Ostale programe 68pa 

uporabljam za sestavljanje dokumentov in 69učnih nalog. No 70uporabljam še e-pošto 71za komuniciranje. 

14. Kakšen je po vašem mnenju odnos  šole do uporabe IKT pri pouku? 

72Naša šola spodbuja uporabo IKT, 73zato sem včasih s strani ravnateljice kar malo ošteta. 74V vsakem razredu imamo 

računalnik in projektor. 75Vsako leto kakšno napravo posodobimo. 76V dveh učilnicah je tudi interaktivna tabla. Po 
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dogovoru sta dostopni vsem. Kot se ti že omenila, 77je šola organizirala tudi nekaj izobraževanj na temo uvajanja IKT pri 

pouku. 

15. Kakšnega usposabljanja za delo z IKT bi si želeli? 

Želela bi si 78utrditi in nadgraditi znanja na računalniku, 79sploh iskanja uporabnih strani in aplikacij na spletu. 80Zanimivo 

bi se bilo naučiti uporabljati kakšen nov program, da bi imela možnost za boljšo pripravo na pouk. 

PRILOGA 3: POSTOPEK RAZISKAVE 

 NADKATEGORIJA: Običajen potek pouka družboslovja 

OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 

1A Na začetku z uvodno motivacijo Uvodna motivacija Začetek ure 

2A Kakšne fotografije, ki otroke pritegnejo Fotografije Uvodna motivacija 

3A Socialne igre Socialne igre Uvodna motivacija 

4A Ponovitev prejšnje snovi ob kratkem kvizu Kviz Uvodna motivacija 

5A Če dam domačo nalogo, jo vedno 
pregledamo 

Pregled domače naloge Začetek ure 

6A Glavni del ure obravnavamo novo snov Obravnava snovi Osrednji del ure 

7A Po navadi s pomočjo PPT   PPT Pripomočki pri pouku 

8A Učbenika Učbenik Pripomočki pri pouku 

9A Ob koncu ure, po navadi oblikujem skupine 
za ponavljanje 

Oblikovanje skupin za utrjevanje 
snovi 

Konec ure 

10A Ki zadnjih 15 minut poročajo Poročanje Utrjevanje snovi 

11A Sledi tudi kratek zapis v zvezke Zapis v zvezke Konec ure 

1B Da na kratko ponovimo prejšnjo snov Ponovitev obravnavane snovi Začetek ure 

2B Pregledamo domačo nalogo Pregled domače naloge Začetek ure 

3B Nato začnemo z obravnavo nove snovi Obravnava snovi Osrednji del ure 

4B Učencem snov poskušam približati Približevanje snovi Obravnava snovi 

5B Razložiti Razlaga Obravnava snovi 

6B Vse konkretno pokazati Konkretni primeri Obravnava snovi 

7B O snovi, ki jim je bližje se veliko 
pogovarjamo 

Pogovor o poznanih temah Obravnava snovi 

8B Ob koncu ure učenci dobijo domačo nalogo Posredovanje domače naloge Konec ure 

1C Da po uvodni motivaciji Uvodna motivacija Začetek ure 

2C Predstavim obravnavano snov Obravnava snovi Osrednji del ure 
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3C Nato se z učenci o obravnavani temi 
pogovorimo 

Pogovor o obravnavani temi Obravnava snovi 

4C Ob koncu pa vse povedano strnemo v celoto Strnitev obravnavane snovi Konec ure 

5C Učenci pri pouku družboslovja uporabljajo 
zvezke 

Zvezki Pripomočki pri pouku 

6C Delovne zvezke Delovni zvezek Pripomočki pri pouku 

7C Učbenike Učbenik Pripomočki pri pouku 

8C V šoli imajo tudi zemljevide Zemljevidi Pripomočki pri pouku 

9C Običajno uporabljam tudi projektor Projektor Pripomočki pri pouku 

10C Da projecira vsebine na belo tablo Projecirana snovi na tablo Obravnava snovi 

11C Na katero lahko učenci po potrebi s 
flomastri tudi pišejo 

Prihajanje učencev pred tablo Obravnava snovi 

1Č Pouk običajno začnem s kratko uganko, ki 
je vezana na temo 

Uganka  Uvodna motivacija 

2Č Nato uporabim računalnik Računalnik Pripomočki pri pouku 

3Č Projektor Projektor Pripomočki pri pouku 

4Č Učenci pa pripravijo učbenike Učbenik Pripomočki pri pouku 

5Č Zvezke Zvezki Pripomočki pri pouku 

6Č Ker uporabljamo učbenike, katerih vsebina 
se nahaja tudi na medmrežju 

Spletni učbeniki Pripomočki pri pouku 

7Č Projeciram vsebino, ki jo obravnavamo tudi 
na tablo 

Projekcija učbenika na tablo Obravnava snovi 

1D Pri uvodnih urah z učenci odpravimo na 
sprehod 

Sprehod Začetek ure 

2D Ali pa se pogovorimo kaj že vedo o snovi, 
ki se jo bomo učili 

Pogovor o obravnavani temi Začetek ure 

3D Ko učenci snov že poznajo, velikokrat 
uporabim učne škatle 

Učne škatle Utrjevanje snovi 

4D Kjer učenci samostojno s pomočjo izrezkov Izrezki Pripomočki pri pouku 

5D Slik Slike Pripomočki pri pouku 

6D Zemljevidov Zemljevidi Pripomočki pri pouku 

7D Rešijo učne liste Učni listi Utrjevanje snovi 

8D Da  učenci čim več znanja pridobijo 
konkretno, s primeri 

Konkretni primeri Obravnava snovi 

9D Slikami Slike Pripomočki pri pouku 
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1E da obravnavamo snov s pomočjo učbenika Učbenik Pripomočki pri pouku 

2E Delovnega zvezka Delovni zvezek Pripomočki pri pouku 

3E Po potrebi ostalih pripomočkov Različni pripomočki Pripomočki pri pouku 

4E Z učenci uporabljamo tudi zemljevide Zemljevidi Pripomočki pri pouku 

5E Kompas Kompas Pripomočki pri pouku 

6E Uro začnemo s pogovorom o temi Pogovor o obravnavani temi Začetek ure 

7E Glede na odzive učencev se potem trudim 
prilagoditi uro 

Prilagajanje podajanja snovi Obravnava snovi 

1F Učim v kombiniranem razredu, zato 
sestavim dvojne priprave za vsako učno uro 

Priprava dvojnih priprav Obveznosti pred uro 

2F Imam za nekatere učence naloge že 
pripravljene 

Reševanje nalog Utrjevanje snovi 

3F Z drugimi pa v tistem času predelam novo 
učno snov 

Obravnava snovi Osrednji del ure 

4F Učenci si pomagajo z učbenikom Učbenik Pripomočki pri pouku 

5F Ali pa naloge rešujejo v skupinah Skupinsko reševanje nalogu Utrjevanje snovi 

1G Začnem s kratko uvodno motivacijo Uvodna motivacija Začetek ure 

2G Bodisi je to uganka Uganka Uvodna motivacija 

3G V osrednjem delu obravnavamo novo snov Obravnava snovi Osrednji del ure 

4G Frontalno Frontalno Obravnava snovi 

5G Večinoma pa skozi komunikacijo Pogovor o obravnavani temi Obravnava snovi 

6G Kakšno igro Igre Obravnava snovi 

7G Velikokrat učencem pripravim kakšen kviz Kviz Obravnava snovi 

8G Ali pa jim pokažem kakšne slike Slike Pripomočki pri pouku 

9G Plakate Plakati Pripomočki pri pouku 

10G Pri pouku uporabljamo zvezke Zvezki Pripomočki pri pouku 

11G Učne liste Učni listi Pripomočki pri pouku 

12G Uro zaključim s ponovitvijo snovi Strnitev obravnavane snovi Konec ure 

13G Domačo nalogo Posredovanje domače naloge Konec ure 

 

NADKATEGORIJA: Potek pouka družboslovja z uporabo IKT 

12A Da rada uporabljam predvsem računalnik Računalnik IKT pripomočki učiteljev 
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13A Projektor Projektor IKT pripomočki učiteljev 

14A Za PPT PPT Uporaba računalnika in projektorja 

15A Prezentacije Prezentacije Uporaba PPT 

16A Omogoča mi razlago nove snovi Razlaga nove snovi Uporaba PPT 

17A Je pa tudi pripomoček za utrjevanje že 
usvojene tematike 

Utrjevanje snovi Uporaba PPT 

18A Interaktivne table na žalost nimam v 
razredu, smo se pa petkrat dogovorili z 
učiteljico v 3. razredu 

Interaktivna tabla IKT pripomočki učiteljev 

19A Tudi zapis v zvezke učenci velikokrat 
oblikujejo tako, da prepisujejo s projekcije 

Prepisovanje snovi v zvezke Uporaba PPT 

47A Raznih fotografij Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

48A Animacij Prikaz animacij Uporaba računalnika in projektorja 

49A Videov Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

10B Če uporabljam videoposnetke Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

11B Na računalniku Računalnik IKT pripomočki učiteljev 

12B Oz. projekciji Projektor IKT pripomočki učiteljev 

13B Potem jih učencem pokažem najmanj 
dvakrat 

Dvakratno predvajanje Uporaba videoposnetkov 

14B Enkrat samo ogled Ogled videoposnetka Uporaba videoposnetkov 

15B Drugič vmes ustavljamo in se o videnem 
pogovorimo 

Pogovor o videoposnetku Uporaba videoposnetkov 

16B Če uporabim Powerpoint  PPT Uporaba računalnika in projektorja 

17B Prezentacije Prezentacije Uporaba PPT 

18B Učencem vmes med predstavitvijo razlagam 
snov 

Razlaga nove snovi Uporaba PPT 

19B Pri urah, ko morajo učenci sami kaj 
raziskati 

Iskanje po spletu Delo v računalniški učilnici-učenci 

20B Gremo v računalniško učilnico Računalnik IKT pripomočki učencev 

21B Sami poskušajo priti do iskanega Iskanje odgovorov Delo v računalniški učilnici-učenci 

22B V računalniški učilnici učencem zastavim 
vprašanja 

Postavljanje vprašanj Delo v računalniški učilnici-učitelji 

23B Jih usmerim na določene spletne strani Usmerjanje Delo v računalniški učilnici-učitelji 

24B Ob koncu ure ali pa v začetku naslednje ure 
odgovore tudi preverimo 

Preverjanje odgovorov Delo v računalniški učilnici-učitelji 
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25B Delo v računalniški učilnici poteka v 
dvojicah, saj je premalo računalnikov za vse 
učence 

Skupinsko delo  Delo v računalniški učilnici-učenci 

26B Pri delu z računalnikom moram biti vedno 
zelo pozorna, da učenci iščejo podatke 

Nadzor Delo v računalniški učilnici-učitelji 

27B To je pri takšnem številu učencev kar 
zahtevno 

Zahtevno delo Delo v računalniški učilnici-učitelji 

12C Uporabljam računalnik Računalnik IKT pripomočki učiteljev 

13C Projektor Projektor IKT pripomočki učiteljev 

14C Prenosni računalnik Prenosni računalnik IKT pripomočki učiteljev 

15C Pouk večinoma poteka tako, da vsebine Prikaz vsebin Uporaba računalnika in projektorja 

16C Slike Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

17C Poskuse Prikaz poskusov Uporaba računalnika in projektorja 

18C Filme iz računalnika preko projektorja 
projeciram na tablo 

Prikaz filmov Uporaba računalnika in projektorja 

19C Po kateri se lahko piše in briše Pisanje in brisanje Uporaba prirejene »interaktivne 
table« 

20C To je naša »domača« interaktivna tabla Prirejena »interaktivna tabla« IKT pripomočki učiteljev 

21C Interaktivni učbeniki Spletni učbeniki Uporaba računalnika in projektorja 

22C Mi omogočajo tudi reševanje nalog direktno 
iz učbenika na tablo 

Reševanje nalog na tabli Uporaba spletnih učbenikov 

23C Tako učenci v vsakem trenutku vedo na 
kateri nalogi se nahajamo 

Lažje sledenje učencev Uporaba spletnih učbenikov 

24C Obenem pa lahko opazujejo in poslušajo 
razlago 

Opazovanje in poslušanje hkrati Uporaba spletnih učbenikov 

8Č Pri pouku sama uporabljam računalnik Računalnik IKT pripomočki učiteljev 

9Č Projektor Projektor IKT pripomočki učiteljev 

10Č Za obravnavo nove snovi Razlaga nove snovi Uporaba računalnika in projektorja 

11Č Ponavljanje pred testi Utrjevanje snovi Uporaba računalnika in projektorja 

12Č Velikokrat učence peljem v računalniško 
učilnico 

Računalnik IKT pripomočki učencev 

13Č Kjer za njih pripravim delovne liste Reševanje delovnih listov Delo v računalniški učilnici-učenci 

14Č Morajo s pomočjo medmrežja Iskanje po spletu Delo v računalniški učilnici-učenci 

15Č Kratkih videoposnetkov   Ogled videoposnetkov Delo v računalniški učilnici-učenci 

16Č Najti odgovore na zastavljena vprašanja Iskanje odgovorov Delo v računalniški učilnici-učenci 
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51Č Na internetu pri iskanju različnih podatkov Iskanje po spletu Uporaba računalnika in projektorja 

52Č Pomagam si tudi z videoposnetki iz 
Youtuba 

Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

10D Uporabljam interaktivno tablo Interaktivna tabla IKT pripomočki učiteljev 

11D Interaktivni učbenik Lili in Bine Interaktivni učbenik IKT pripomočki učiteljev 

12D Poleg vseh animacij Prikaz animacij Uporaba računalnika in projektorja 

13D Posnetkov Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

14D Slik Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

15D Uporabljam še PPT PPT Uporaba računalnika in projektorja 

16D Razne videoposnetke Prikaz izdelanih posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

17D Pa si z učenci ogledamo kakšen 
videoposnetek 

Prikaz posnetka Uporaba računalnika in projektorja 

18D Sliko, ki prikazuje temo ure Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

19D Nato se z učenci pogovorimo Pogovor o videnem Uporaba računalnika in projektorja 

20D Kasneje snov predstavim še s pomočjo PPT Razlaga nove snovi PPT 

21D Interaktivno tablo uporabljam za reševanje 
nalog 

Reševanje nalog Uporaba interaktivne table 

22D Da se učenci orientirajo na sliko Prikaz slik Uporaba interaktivne table 

23D Pri utrjevanju znanja učenci na interaktivni 
tabli rešujejo naloge 

Reševanje nalog za utrjevanje Uporaba interaktivne table 

24D Sproti se jim prikazujejo rešitve Sprotno prikazovanje rešitev Uporaba interaktivne table 

25D Ali pa gremo v računalniško učilnico Računalnik IKT pripomočki učencev 

26D Kjer jim pripravim teste Postavljanje vprašanj Delo v računalniški učilnici-učitelji 

27D Ki jih rešujejo s klikom na pravilni odgovor Klikanje pravilnih odgovorov Delo v računalniški učilnici-učenci 

8E pripravim kratko Powerpoint PPT Uporaba računalnika in projektorja 

9E Predstavitev s slikami Predstavitve s slikami Uporaba PPT 

10E Ali pa učencem prikažem kakšen video Prikaz videov Uporaba Youtuba 

11E Na Youtube Youtube Uporaba računalnika in projektorja 

12E Tudi učenci že pripravljajo predstavitve Predstavitve učencev Uporaba PPT 

13E Ki jih predstavijo s pomočjo Powerpointa PPT IKT pripomočki učencev 

6F V razredu imam računalnik Računalnik IKT pripomočki učiteljev 

7F Projektor Projektor IKT pripomočki učiteljev 
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8F Uporabljamo učbenike na spletu Spletni učbeniki Uporaba računalnika in projektorja 

9F Pri katerih je obilico snovi dostopne na 
internetu 

Obilica dostopne snovi Uporaba spletnih učbenikov 

10F Zato s seboj ne nosim več veliko slik in 
izrezkov 

Zmanjšanje prinašanja materiala Uporaba spletnih učbenikov 

11F Z učenci si velikokrat pogledamo film ali 
izsek iz filma 

Prikaz filmov Uporaba računalnika in projektorja 

12F Saj si tako lažje predstavljajo kako so npr. 
živeli ljudje nekoč 

Lažje predstavljanje snovi Uporaba videoposnetkov 

15F Jim lahko zavrtim videoposnetek Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

16F Jim predstavim snov Razlaga nove snovi Uporaba PPT 

17F Na Powerpointu PPT Uporaba računalnika in projektorja 

18F S slikami Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

14G V razredu imam projektor Projektor IKT pripomočki učiteljev 

15G Računalnik Računalnik IKT pripomočki učiteljev 

16G Na tablo s pomočjo projektorja prikažem 
kakšno sliko 

Prikaz slik Uporaba računalnika in projektorja 

17G Videoposnetek Prikaz posnetkov Uporaba računalnika in projektorja 

18G Powerpoint PPT Uporaba računalnika in projektorja 

19G Prezentacijo Prezentacije Uporaba PPT 

20G Največkrat mi je računalnik v pomoč, ko z 
učenci ponavljamo snov 

Utrjevanje snovi Uporaba računalnika in projektorja 

 

NADKATEGORIJA: Pogostost uporabe IKT pri družboslovju 

20A Lahko rečem, da skoraj vsako uro Skoraj vsako uro Pogosta uporaba 

21A Saj imam za vsako temo pripravljen PPT Pripravljeni PPT Razlog za uporabo 

22A Ki ga, če le čas dopušča, skupaj predelamo Časovna stiska Razlog za neuporabo 

23A Če je to frontalno ob moji razlagi Pomoč ob razlagi Razlog za uporabo 

24A Pa kot ponovitev in utrjevanje snovi Pomoč ob utrjevanju Razlog za uporabo 

25A Prav tako je v razredu po mojem mnenju 
veliko vizualnih tipov otrok 

Vizualni tipi otrok Razlog za uporabo 

26A Rada pokažem slike, videoposnetke v 
povezavi z določeno temo 

Prikazovanje gradiv Uporaba med poukom 

9B Pouk družboslovja skoraj vedno spremlja 
uporaba katerega od IKT pripomočkov 

Skoraj vsako uro Pogosta uporaba 
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28B Odvisno od snovi Raznolike teme Razlog za neuporabo 

29B Ponavadi poskušam učencem vsaj pokazati 
kakšne fotografije na spletu 

Prikazovanje gradiv Uporaba med poukom 

30B Da se jim snov približa Približevanje snovi Razlog za uporabo 

31B Jim je bolj razumljiva Boljše razumevanje Razlog za uporabo 

32B Trudim se, da bi IKT vključila v vsako uro 
družbe 

Skoraj vsako uro Pogosta uporaba 

25C IKT uporabljam že pri sami pripravi na 
šolsko uro 

Priprava na pouk Uporaba izven pouka 

26C Saj si z računalnikom pomagam pri pisanju 
priprav 

Pisanje priprav Uporaba izven pouka 

27C E-asistentu E-asistent Uporaba izven pouka 

28C Iskanju primernih gradiv Iskanje gradiv Uporaba izven pouka 

29C Pri družboslovju ga uporabljam vsak dan in 
vsako uro 

Vsako uro Pogosta uporaba 

30C Med samo uro s pomočjo tehnologije lažje 
podajam snov 

Pomoč ob razlagi Razlog za uporabo 

31C Skrbim za red v razredu Lažje vzdrževanje reda Razlog za uporabo 

17Č Sama računalnik uporabljam za pripravo na 
pouk 

Priprava na pouk Uporaba izven pouka 

18Č Za komunikacijo s starši Komuniciranje s starši Uporaba izven pouka 

19Č Vsi učitelji uporabljamo e-asistenta kamor 
vpisujemo uro, izostanke, vnašamo ocene 

E-asistent Uporaba izven pouka 

20Č Pri družboslovju uporabljam računalnik in 
projektor vsakodnevno 

Vsako uro Pogosta uporaba 

28D Spoznavanje okolja imamo trikrat na teden 
in dvakrat definitivno uporabljam IKT 

Skoraj vsako uro Pogosta uporaba 

29D Malo uporabljamo učbenike in delovne 
zvezke 

Neuporaba učbenikov in delovnih 
zvezkov 

Razlog za uporabo 

14E Praktično ni ure družboslovja, ko ne bi 
uporabljali računalnika oz. projektorja 

Vsako uro Pogosta uporaba 

13F Več kot polovico vseh ur družboslovja Polovico ur Občasna uporaba 

21G Nekako sem bolj pristaš tradicionalnega 
pouka 

Pristaš tradicionalnega pouka Razlog za neuporabo 

22G Priprave Pisanje priprav Uporaba izven pouka 

23G Dokumentacijo seveda urejam s pomočjo 
računalnika 

Urejanje dokumentacije Uporaba izven pouka 
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24G Pri samem pouku pa ga uporabljam 
nekajkrat mesečno 

Nekajkrat mesečno Redka uporaba 

 

NADKATEGORIJA: Najpogostejše teme za uporabo IKT v družboslovju 

27A Moja domača pokrajina Domača pokrajina Geografska tema 

28A Načrti in zemljevidi Načrti in zemljevidi Geografska tema 

29A Moja družina Družina Družinska tema 

30A Ustrahovanje in nasilneži Nasilje Družbena tema 

31A Rišem tlorise Tloris Geografska tema 

32A Pravice za vse otroke Pravice otrok Družinska tema 

33A Skoraj pri vsaki temi lahko praktično 
uporabljam IKT 

Vsaka tema Možnost uporabe 

33B IKT se trudim uporabljati pri vseh temah Vsaka tema Možnost uporabe 

34B Prostorska orientacija Prostorska orientacija Geografska tema 

35B Slovenija Slovenija Geografska tema 

36B Sledovi preteklosti Sledovi preteklosti Zgodovinska tema 

37B Te teme se da z uporabo IKT lažje Lažja predstavitev Razlog za uporabo 

38B Bolj učinkovito približati učencem Približevanje snovi Razlog za uporabo 

39B Kakšne stvari iz preteklosti si učenci težko 
predstavljajo dokler jih ne vidijo na 
prezentaciji 

Boljša predstava Razlog za uporabo 

32C Menim, da lahko IKT uporabljamo pri vseh 
urah 

Vsaka tema Možnost uporabe 

33C Kadar obravnavamo tematski sklop pojavi Pojavi Geografska tema 

34C Saj se mi zdi da zna biti ta tema za  učence 
lažje razumljiva 

Približevanje snovi Razlog za uporabo 

35C Predstavljiva z uporabo tehnologije Boljša predstava Razlog za uporabo 

21Č Menim pa da lahko IKT  uporabljamo pri 
vseh temah družboslovja 

Vsaka tema Možnost uporabe 

22Č Seveda v povezavi z učbenikom Dopolnjevanje učbenika Razlog za uporabo 

23Č Delovnim zvezkom Dopolnjevanje delovnega zvezka Razlog za uporabo 

30D Pri vseh temah Vsaka tema Možnost uporabe 

31D Predvsem pa pri vremenskih pojavih Pojavi Geografska tema 

32D Pri spoznavanju letnih časov Letni časi Geografska tema 
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15E S pomočjo tehnologije se lahko predstavijo 
vse teme družboslovja 

Vsaka tema Možnost uporabe 

16E Meni osebno je v največjo pomoč pri tistih 
temah 

Lažja predstavitev Razlog za uporabo 

17E Ki mi mogoče niso tako zanimive Nezanimiva tema Razlog za uporabo 

18E Zato tako blizu Neljuba tema Razlog za uporabo 

14F Predvsem pri temah iz zgodovine. Učenci si 
težko predstavljajo kako so npr. živeli 
koliščarji 

Zgodovinske teme npr. koliščarji Zgodovinska tema 

19F Jim tako približam snov Približevanje snovi Razlog za uporabo 

20F Ki bi si jo drugače težko predstavljali Boljša predstava Razlog za uporabo 

24G Tehnologijo se da po mojem mnenju 
uporabiti prav pri vseh temah 

Vsaka tema Možnost uporabe 

 

NADKATEGORIJA: Odzivi učencev na IKT 

34A Da je dečkom vedno všeč, če je za gledati 
kakšen videoposnetek 

Navdušenost Spol-fantje 

35A Celo sprašujejo, če si bomo spet kaj ogledali Spodbujanje uporabe Spol-fantje 

36A Deklice nikoli ne sprašujejo Nespodbujanje uporabe Spol-deklice 

37A Pa vendar z veseljem kaj pogledajo Veselje Spol-deklice 

38A Glede na učni uspeh nisem opazila posebne 
razlike 

Ni razlik Učni uspeh 

39A Moram pa reči, da učenci, ki imajo DSP 
(motnje koncentracije, zbranosti, slaba 
orientacija itd.) po mojih izkušnjah težje 
prepisujejo snov iz projekcije 

Težave pri prepisovanju  Posebne potrebe 

40A Zato sem tistim učencem snov narekovala 
sama 

Narek Reševanje težav-posebne potrebe 

41A Celo dala liste z zapiski Zapiski Reševanje težav-posebne potrebe 

40B Če učencem snov samo pokažeš in približaš 
ni razlik glede na spol 

Dobri odzivi pri prikazu Spol 

41B Učni uspeh Dobri odzivi pri prikazu Učni uspeh 

42B Posebne potrebe Dobri odzivi pri prikazu Posebne potrebe 

43B Če morajo snov prepisati, potem imajo 
učenci z učnimi težavami dosti težav, ker se 
velikokrat zgubijo pri prepisovanju 

Težave pri pripisovanju Posebne potrebe 

44B Zato se prepisovanja s prezentacije skušam Izogibanje prepisovanju Reševanje težav-posebne potrebe 
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izogibati 

45B Učenci imajo raje, če jim zapis v zvezek 
narekuješ 

Narek Reševanje težav-posebne potrebe 

46B Dobro obnese pri učencih z učnimi 
težavami, ko z njimi delaš individualno 

Dobri odzivi pri individualnem 
delu 

Posebne potrebe 

47B Ko sem pri DSP z učencem snov ponavljala 
s pomočjo tabličnega računalnika 

Pozitiven odziv na tablični 
računalnik 

Posebne potrebe 

48B Opazila sem, da je bil za delo zelo 
motiviran 

Večja motivacija Posebne potrebe-individualno delo 

49B Dalj časa je ostal skoncentriran Večja koncentracija Posebne potrebe-individualno delo 

50B Tudi snov, ki sva jo ponovila si je bolj 
zapomnil 

Večja količina znanja Posebne potrebe-individualno delo 

36C Zdi se mi, da so dečki  bolj informacijsko 
pismeni kot deklice 

Bolj informacijsko pismeni Spol-fantje 

37C Saj so v povprečju več časa za 
računalnikom 

Pogosta uporaba Spol-fantje 

38C Glede učnega uspeha sama nisem zasledila 
nobene povezave 

Ni razlik Učni uspeh 

39C Pri učencih s posebnimi potrebami, saj težje Težje osvajanje tehnologije Posebne potrebe 

40C Počasneje osvajajo znanja na področju dela 
z novimi tehnologijami 

Počasnejše osvajanje tehnologije Posebne potrebe 

24Č Odzivajo dobro Dobri odzivi IKT 

25Č Razlik po spolu ni Ni razlik Spol 

26Č Prav tako jih ne vidim pri učnem uspehu Ni razlik Učni uspeh 

27Č Ki tudi doma uporabljajo računalnike, 
tablice in mobilne telefone, se v šoli s tem 
bolj znajdejo 

Večja iznajdljivost zaradi domače 
uporabe 

IKT 

28Č Učencih s posebnimi potrebami, saj 
potrebujejo dalj časa da usvojijo delo z 
računalnikom 

Počasnejše osvajanje tehnologije Posebne potrebe 

29Č Da delo z računalnikom pripomore k bolj 
individualnemu delu učencev 

Bolj individualno delo IKT 

30Č Hkrati pa je med njimi opaziti več 
sodelovanja v smislu pomoči 

Več medsebojne pomoči IKT 

33D Mislim, da ni razlike po spolu Ni razlik Spol 

34D Da učenci hitreje izgubijo zanimanje za 
učno snov, ki je na interaktivni tabli, kot 
učenke 

Hitrejša izguba zanimanja Spol-fantje 

35D Učni uspeh ne vpliva na odziv učencev in Ni razlik Učni uspeh 
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učenk na tehnologijo 

36D Učenca z avtizmom in kadar uporabljam 
interaktivno tablo težko ostane dalj časa 
pozoren na vsebino ure 

Padec koncentracije Posebne potrebe 

19E Fantje so bolj informacijsko pismeni kot 
punce 

Bolj informacijsko pismeni Spol-fantje 

20E Glede na učni uspeh lahko rečem, da so bolj 
informacijsko pismeni tisti učenci z boljšim 
učnim uspehom 

Učenci z boljšim učnim uspehom 
bolj informacijsko pismeni 

Učni uspeh 

21E Učenci z motnjo pozornosti imajo večje 
težave pri usvajanju osnov dela z 
računalnikom 

Težje osvajanje tehnologije Posebne potrebe 

22E Saj se hitro naveličajo Padec koncentracije Posebne potrebe 

23E Jim pozornost odide drugam Težave s pozornostjo Posebne potrebe 

24E Razen mogoče pri delu ena na ena z njimi, 
ko jim posvetiš vso pozornost 

Dobri odzivi pri individualnem 
delu 

Posebne potrebe 

25E Da napredujejo Napredek Posebne potrebe-individualno delo 

21F Vidni in slušni tipi učencev nimajo težav s 
sledenjem 

Vidni in slušni tip sledi IKT 

22F Največ težav imajo kinestetični tipi učencev Kinestetični tip težko sledi IKT 

23F Da so učenci bolj računalniško pismeni kot 
učenke 

Bolj informacijsko pismeni Spol-fantje 

24F Se pa s pojavom tablic in pametnih 
telefonov ta trend spreminja 

Usvajajo tehnologijo Spol-deklice 

25F Učenci z boljšim učnim uspehom so bolj 
znajdejo pri uporabi naprav 

Učenci z boljšim učnim uspehom 
bolj informacijsko pismeni 

Učni uspeh 

26F Ne opažam težav z tehnologijo pri učencih z 
učnimi težavami 

Ni razlik Posebne potrebe 

27F Ki potrebujejo več pozornosti Več pozornosti Posebne potrebe 

25G Glede na spol se mi zdi, da se učenci enako 
odzivajo na tehnologijo 

Ni razlik Spol 

26G Mogoče so jo fantje malo bolj vešči Bolj informacijsko pismeni Spol-fantje 

27G Glede samega učnega uspeha ni razlik Ni razlik Učni uspeh 

28G Tisti, ki so z računalniki, tablicami in 
telefoni v stiku doma, se tudi v šoli z njimi 
bolje znajdejo 

Večja iznajdljivost zaradi domače 
uporabe 

IKT 

29G Na njih bolje odzivajo Boljši odzivi zaradi domače 
uporabe 

IKT 

30G Pri učencih s posebnimi potrebami nisem Ni razlik Posebne potrebe 
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zasledila pozitivnih ali negativnih učinkov 

31G Da je učencem  pouk s tehnologijo bolj 
zanimiv 

Pouk zanimivejši IKT 

32G A ker je dostopna na vsakem koraku, se tudi 
to spreminja 

Dostopnost znižuje interesantnost IKT 

 

NADKATEGORIJA: Spodbujanje in preprečevanje uporabe IKT  

42A Ravno zadovoljstvo učencev Zadovoljstvo  Spodbuda-učenci 

43A Njihova radovednost Zanimanje Spodbuda-učenci 

44A Vedoželjnost Vedoželjnost Spodbuda-učenci 

45A Če mi je uspelo najti in prikazati snov na 
razumljiv 

Lažje približevanje snovi Spodbuda-učitelj 

46A Praktičen način Prikaz primerov Spodbuda-učitelj 

50A Ki bi popestrila učno uro Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

51A Kar mi preprečuje je trenutno le čas Pomanjkanje časa Preprečevanje-učitelj 

52A Da poleg vseh priprav, ocenjevanj, 
preverjanj, raznih zapisnikov 

Ogromno zadolžitev Preprečevanje-učitelj 

53A Še iščem dodatno gradivo Zamudna priprava Preprečevanje-učitelj 

51B Da lahko učencem približaš snov Lažje približevanje snovi Spodbuja-učitelj 

52B Jim pokažeš kar jih zanima Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

53B Ko vidim motivirane učence Motiviranost Spodbuda-učenci 

54B Ki jim sledenje pouku ne predstavlja težav Boljše sledenje pouku Spodbuda-učenci 

55B Da nimamo povsod možnosti uporabe 
računalnika in druge tehnologije 

Premalo tehnologije Preprečevanje-šola 

59B Sama pa izpadem popolnoma nesposobno Odzivi učencev v primeru 
nespretnosti 

Preprečevanje-učitelj 

41C Spodbuja me odziv učencev Pozitivni odzivi Spodbuda-učenci 

42C Saj so navdušeni vsakič ko se novo snov 
učimo s pomočjo računalnika in projektorja 

Navdušenost Spodbuda-učenci 

43C Tudi mene tehnologija spodbuja k novemu 
razmišljanju 

Inovativnost Spodbuda-učitelj 

44C Kako bi učencem snov predstavila na čim 
bolj zanimiv način 

Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

45C Da mi je delo s tehnologijo v izziv Izziv Spodbuda-učitelj 
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46C Včasih enostavno nimam časa za temeljito 
pripravo in načrtovanje 

Zamudna priprava Preprečevanje-učitelj 

47C Vse naprave pa nam tudi niso na voljo Premalo tehnologije Preprečevanje-šola 

31Č Na vseh sestankih nas opozarja na to, da 
moramo biti v koraku s časom 

Ravnateljica Spodbuda-šola 

32Č Pripomore tudi dober odziv učencev Pozitivni odzivi Spodbuda-učenci 

33Č Ogromne količine podatkov, ki so ti takoj 
na voljo 

Ogromno dosegljivih podatkov Spodbuda-učitelj 

34Č Odvračajo lastni dvomi v svoje znanje Dvomi v znanje Preprečevanje-učitelj 

35Č Saj bi mi bilo neprijetno, če česa pred 
učenci ne bi poznala dobro 

Odzivi učencev v primeru 
nespretnosti 

Preprečevanje-učitelj 

36Č Na šoli imamo veliko nove tehnološke 
opreme 

Veliko nove opreme Spodbujanje-šola 

37Č Ki je izredno draga Draga tehnologija Preprečevanje-učitelj 

38Č Saj me je strah da bi se kaj poškodovalo Strah pred poškodovanjem Preprečevanje-učitelj 

37D Tehnologija se konstantno spreminja in zato 
je potrebno biti vedno v stiku s časom 

Izziv Spodbuda-učitelj 

38D To iskanje nečesa boljšega Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

39D Nečesa kar bo učencem blizu Lažje približevanje snovi Spodbuda-učitelj 

40D Jim bo pomagalo hitreje Hitrejše usvajanje znanja Spodbuda-učenci 

41D Bolj učinkovito učenje Učinkovitejše usvajanje znanja Spodbuda-učenci 

42D Občasno mi delo z IKT preprečujejo učenci Učenci Preprečevanje-učitelj 

43D Ko imam v razredu učenca z avtizmom Posebne potrebe Preprečevanje-učenci 

26E Delo z računalnikom in ostalimi napravami 
mi je v izziv 

Izziv Spodbuda-učitelj 

27E Rada pripravim dobro uro za učence Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

28E Delo mi preprečuje pomanjkanje tehnološke 
opreme 

Premalo tehnologije Preprečevanje-šola 

29E Za oprema, ki jo imam trenutno na voljo ni 
ravno najbolj moderna 

Zastarela oprema Preprečevanje-šola 

30E Je zato precej počasna Počasna oprema Preprečevanje-šola 

28F Spodbuja me veselje, ki ga vidim pri 
učencih 

Zadovoljstvo Spodbujanje-učenci 

29F Ko z zanimanjem opazujejo kakšno sliko ali 
sledijo Powerpointu 

Zanimanje Spodbujanje-učenci 

30F Preprečuje delo le preveč odgovorov Učenci Preprečevanje-učitelj 
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učencev 

31F Saj se včasih zgodi, da zaidejo iz snovi, ki 
se jo učimo in jih je potem težko 
preusmeriti na snov 

Pogost odmik od snovi Preprečevanje-učenci 

33G K uporabi same tehnologije nas spodbujajo 
na šoli 

Ravnateljica Spodbuda-šola 

34G Pa tudi moje sodelavke jo redno uporabljajo Sodelavke Spodbuda-šola 

35G Včasih želim za učence malo popestriti uro Popestritev ure Spodbuda-učitelj 

36G Veliko materiala, ki ga imam v fizični obliki 
je še vedno uporabnega 

Veliko materiala v fizični obliki Preprečevanje-učitelj 

37G Ovira me tudi slaba usposobljenost Slaba usposobljenost Preprečevanje-učitelj 

38G Premalo časa, da bi se naučila Pomanjkanje časa Preprečevanje-učitelj 

39G Trenutno poučujem nižje razrede kjer so 
učenci zelo živahni 

Živahnost Preprečevanje-učenci 

40G Saj je že dovolj dela s tem, da jih umirim in 
pripravim na delo 

Večji vložek energije Preprečevanje-učitelj 

 

NADKATEGORIJA: Prednosti in slabosti uporabe IKT 

54A Povečana količina dela ob iskanju gradiva Povečan obseg priprav Slabosti 

55A Včasih kakšne tehnične težave Tehnične težave Slabosti 

56A Toliko dodatnih stvari lahko otrok vidi in 
spozna s pomočjo tehnologije 

Večja nazornost pouka Prednosti 

57A Pa vendar je treba kombinirati s knjigami Dopolnitev knjigam Prednosti 

56B Vidim jih predvsem v dostopnosti 
informacij, posnetkov, slik 

Dostopnost gradiv Prednosti 

57B Pa pojavljanje tehničnih težav Tehnične težave Slabosti 

58B Učiteljice same pogosto ne znamo rešiti in 
potrebujemo pomoč računalničarja 

Potreba po pomoči drugih Slabosti 

48C Da lahko s pomočjo tehnologije informacije 
dobiš v trenutku, da so ti vsebine dostopne 
vedno in povsod 

Dostopnost gradiv Prednosti 

49C Da so vse naprave otrokom blizu Približevanje tehnologije Prednosti 

50C Le v prekomerni uporabi vseh teh naprav Preplavljanje tehnologije Slabosti 

39Č Da otrokom lahko predstaviš določeno temo 
bolj nazorno kot pri tradicionalnem pouku 

Večja nazornost pouka Prednosti 

40Č Vsi podatki so ti takoj na voljo Dostopnost gradiv Prednosti 
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41Č Učenci pouku lažje sledijo Lažje sledenje pouku Prednosti 

42Č So bolj aktivni Aktivnejši učenci Prednosti 

43Č Tak pouk jim je bolj zanimiv Zanimivejši pouk Prednosti 

44Č Bi opozorila predvsem na slabšo 
grafomotoriko učencev 

Slabša grafomotorika učencev Slabosti 

45Č Saj zaradi pojava tehnologije manj pišejo 
kot prej 

Manj pisanja Slabosti 

44D Lahka dostopnost podatkov, širok spekter 
gradiv, animacij, programov 

Dostopnost gradiv Prednosti 

45D Uporabljamo naprave, ki so vsem učencem 
dobro poznane 

Približevanje tehnologije Prednosti 

46D Da se učenci ne zmorejo več učiti preko 
učbenikov, vse se želijo naučiti 
interaktivno, skozi opazovanje 

Zavračanje učenja iz učbenikov Slabosti 

47D Da pri samostojnem delu z računalnikom 
nad učenci ne moreš imeti popolnega 
nadzora 

Težave z nadzorom Slabosti 

48D Lahko hitro zatavajo na kakšno stran z 
igricami 

Hiter odmik od snovi Slabosti 

31E V lahki dostopnosti podatkov ter možnosti 
hitrega vpogleda na internet 

Dostopnost gradiv Prednosti 

32E Mi tehnologija zmanjša količino priprav Manj pisanja priprave Prednosti 

33E Vse imam lahko na usb ključku Manj prinašanja materiala Prednosti 

34E Poleg tega pa mi olajša tudi komunikacijo s 
starši 

Lažja komunikacija s starši Prednosti 

35E Da lahko tehnologija zataji Tehnične težave Slabosti 

36E Zato je za uporabo potrebno imeti določena 
znanja, da lahko v takšnih situacijah 
odreagiraš 

Potrebno veliko znanja Slabosti 

32F Prednosti vidim predvsem v preprosti 
uporabi 

Preprosta uporaba Prednosti 

33F Dostopnosti Dostopnost tehnologije Prednosti 

34F Potrebuješ le minuto časa in že imaš veliko 
količino podatkov 

Dostopnost gradiv Prednosti 

35F Ki jih lahko posreduješ naprej učencem  Večja nazornost pouka Prednosti 

36F Včasih smo hodili na ure s težkimi knjigami 
polnih slik, sedaj pa v šolo prideš z usb 
ključkom 

Manj prinašanja materiala Prednosti 

37F Da učenci premalo uporabljajo zemljevide Slabo poznavanje zemljevidov Slabosti 
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in jih ne znajo brati 

41G Da imaš neskončno možnosti uporabe Neskončno možnosti uporabe Prednosti 

42G Obenem ti ni potrebno v razred nositi 
nobenih pripomočkov, saj ti je vse dostopno 
na računalniku 

Manj prinašanja materiala Prednosti 

43G Tehnologija otroke vleče nase na vsakem 
koraku 

Preplavljanje tehnologije Slabosti 

 

NADKATEGORIJA: Vpliv IKT na delo učitelja 

58A Težko rečem, da poveča količino priprav v 
šoli 

Priprave enake Količina priprav-v šoli 

59A Interaktivna tabla ti vzame nekaj minut, da 
jo nastaviš pred vsako uporabo 

Priprava pripomočkov Več priprav-v šoli 

60A Računalnik je vsakodnevno že pripravljen v 
učilnici 

Stalna pripravljenost računalnika Enako priprav-v šoli 

61A Se časovno res ne pozna veliko Preprosta raba računalnik Enako priprav-v šoli 

62A Prej bi rekla, da mi delo olajša Delo olajša Delo 

63A Da si ob razlagi učenci lažje predstavljajo 
pojme kot so: letalska fotografija, tloris, 
arheolog, freska, zgodovinski časovni trak 

Lažja razlaga snovi Olajša delo 

60B Mislim da vse hkrati Več priprav Količina priprav-v šoli 

61B Poveča količino priprav, ker se moraš prej 
pripraviti 

Priprava pripomočkov Več priprav-v šoli 

62B Poiskati stvari Iskanje gradiv Več priprav-doma 

63B Nujno  potrebno je vse kar uporabiš pri 
pouku, prej preveriti tudi doma 

Preverjanje gradiv Več priprav-doma 

64B Olajša mi delo v tem smislu Olajša delo Delo 

65B Ker ni potrebno za seboj nositi veliko težkih 
potrebščin 

Manj prinašanja gradiv Olajša delo 

66B Je dosegljivo skoraj povsod Dostopnost tehnologije Olajša delo 

67B Otežuje pa zato Otežuje delo Delo 

68B Ker je potrebno vse informacije preveriti, da 
ne podajaš napačnih 

Preverjanje gradiv Otežuje delo 

51C IKT mi je sprva povečal količino dela Sprva več priprav Količina priprav-doma 

52C Ko je bilo potrebno prilagoditi vse učne 
priprave 

Spreminjanje priprav Več priprav-doma 
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53C Se nanj navaditi Privajanje na novosti Več priprav-v šoli 

54C Sedaj je količina dela enaka Priprave enake Količina priprav-v šoli 

55C Sedaj pa mi delo definitivno olajša Delo olajša Delo 

56C Saj za razlago snovi velikokrat potrebujem 
manj časa 

Lažja razlaga snovi Olajša delo 

57C Obenem pa me velikokrat reši, kadar kakšne 
stvari ne vem 

Hitro iskanje informacij Olajša delo 

46Č Definitivno mi delo olajša Delo olajša Delo 

47Č Mi celo zmanjša količino priprav Manj priprav Količina priprav-v šoli 

48Č Pomagajo tudi  spletni učbeniki (Lili in 
Bine) 

Spletni učbeniki Olajša delo 

49D Delo mi definitivno močno olajša Delo olajša Delo 

50D Vnaprej imam pripravljene priprave na 
računalniku 

Priprave na računalniku Olajša delo 

51D Vse ure so že vnesene na e-asistentu E-asistent Olajša delo 

52D PPT prezentacije hranim na ključku PPT prezentacije Olajša delo 

53D Tehnologija je delo olajšala vsaj za polovico Delo olajša Delo 

37E Definitivno mi delo olajša Delo olajša Delo 

38E Zmanjša mi količino priprav Manj priprav Količina priprav-doma 

39E Saj si priprave samo preuredim, dodam 
podatke oz. jih odvzamem 

Dopolnjevanje že narejenih 
priprav 

Manj priprav-doma 

38F Sigurno mi delo olajša Delo olajša Delo 

39F Sedaj ko imamo spletne učbenike in 
pripadajoče učne priprave 

Spletni učbeniki Olajša delo 

40F Sama imam vse priprave shranjene na 
ključku in jih po potrebi dopolnjujem 

Dopolnjevanje že narejenih 
priprav 

Manj priprav-doma 

41F E-asistent mi je zelo olajšal tudi pisanje 
dokumentacije 

E-asistent Olajša delo 

42F Količina priprav v šoli je ostala enaka Priprave enake Količina priprav-v šoli 

44G IKT ne uporabljam tako pogosto, da bi 
lahko rekla eno ali drugo 

Ne olajša in ne otežuje Delo 

45G Mogoče imam manj dela smislu priprave na 
pouk 

Manj priprav Količina priprav-doma 

46G Vse priprave si lahko shranim v eno 
datoteko in potem vsako leto zgolj malo 
popravim in dopolnim 

Dopolnjevanje že narejenih 
priprav 

Manj priprav-doma 
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NADKATEGORIJA: Usposobljenost za delo z IKT 

64A Mislim, da sem kar dovolj usposobljena za 
delo z IKT napravami 

Dobra usposobljenost Usposobljenost 

65A Močno področje zagotovo je računalnik Računalnik Dobro usposobljenost 

66A Saj ga dnevno uporabljam Pogosta uporaba v šoli, doma Računalnik 

67A Moja šibka točka je interaktivna tabla Interaktivna tabla Slaba usposobljenost 

68A Ker je nimam možnosti uporabljati Redka uporaba v šoli Interaktivna tabla 

69A Na fakulteti smo imeli le eno uro 
(hospitiranja) 

Premalo usposabljanja Interaktivna tabla 

70A Še tiste ure, ki sem jih izvajala, sem imela 
zraven sodelavko, ki mi je prijazno vse 
razložila 

Delo le ob pomoči sodelavke Interaktivna tabla 

71A Mobilnega telefona Neuporaba v razredu Mobilni telefon 

72A Tabličnega računalnika v razredu ne 
uporabljamo 

Neuporaba v razredu Tablični računalnik 

73A Ga pa vsakodnevno uporabljam doma Pogosta uporaba doma Mobilni telefon, tablični računalnik 

74A Menim, da dobro obvladam vsaj osnovne 
funkcije 

Mobilni telefon, tablični 
računalnik 

Srednja usposobljenosti 

69B Menim, da sem dobro usposobljena za delo 
z IKT napravami predvsem v tistem 
osnovnem znanju 

Dobra usposobljenost Usposobljenost 

70B Vsekakor najbolj obvladam delo z 
računalnikom 

Računalnik Dobro usposobljenost 

71B Saj ga tako v službi Pogosta uporaba v šoli Računalnik 

72B Kot tudi doma veliko uporabljam Pogosta uporaba doma Računalnik 

73B Z drugimi delam le občasno, zato sem pri 
njihovi uporabi manj suverena 

Redka uporaba v šoli Interaktivna tabla, mobilni 
telefon,tablični računalnik 

74B Se moram pred njihovo uporabo bolj 
pripraviti 

Več priprav na uporabo Interaktivna tabla, mobilni 
telefon,tablični računalnik 

75B Mobilnega telefona do sedaj pri pouku še 
nisem uporabljala 

Neuporaba v razredu Mobilni telefon 

76B Tablični računalnik uporabljam občasno pri 
individualnem delu z učenci 

Občasno pri delu ena na ena Tablični računalnik 

77B Oboje pa uporabljam doma Pogosta uporaba doma Mobilni telefon, tablični računalnik 

78B Menim, da ju kar obvladam Mobilni telefon, tablični 
računalnik 

Srednja usposobljenosti 

79B Interaktivno tablo poznam, uporabljala sem Delo le ob pomoči sodelavke Interaktivna tabla 
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jo prvič ob pomoči sodelavke 

80B Ker je nimam v razredu sem jo pri pouku 
uporabljala le nekajkrat 

Redka uporaba v šoli Interaktivna tabla 

81B To je moja pomanjkljivost Interaktivna tabla Slaba usposobljenost 

58C Menim, da sem za delo z računalnikom 
dobro usposobljena 

Računalnik Dobro usposobljenost 

59C V sklopu šole smo imeli tudi veliko 
izobraževanj in predavanj kjer smo ta 
znanja usvojili 

Usposabljanja v okviru šole Računalnik 

60C Kakšne dodatne informacije pri stvareh, ki 
mi niso bile jasne, sem poiskala tudi sama 

Samoizobraževanje Računalnik 

61C Morda so moje šibke točke razni novi 
programi in spletna orodja, saj novosti na 
tem področju ne spremljam 

Pomanjkljivo spremljanje novosti Računalnik 

62C Za tisto kar ga uporabljam Pogosta uporaba v šoli Računalnik 

63C Za interaktivno tablo Interaktivna tabla Slaba usposobljenost 

64C Mobilni telefon Mobilni telefon Slaba usposobljenost 

65C Tablični računalnik pa tega ne morem trditi Tablični računalnik Slaba usposobljenost 

66C Saj jih pri pouku ne uporabljam Neuporaba v razredu Interaktivna tabla, mobilni telefon, 
tablični računalnik 

49Č Svoje znanje bi ocenila kot povprečno Povprečna usposobljenost Usposobljenost 

50Č Za delo z računalnikom sem dobro 
usposobljena glede na potrebe v razredu. 

Računalnik Dobro usposobljenost 

53Č Malo sem zastala v uporabi druge 
tehnologije 

Interaktivna tabla, mobilni 
telefon, tablični računalnik 

Slaba usposobljenost 

54Č Poznam osnovne funkcije ostalih 
tehnoloških pripomočkov na šoli 

Poznavanje osnovnih funkcij Interaktivna tabla, mobilni telefon, 
tablični računalnik 

55Č Vendar ne zadostno, da bi jih uporabila pri 
pouku 

Neuporaba pri pouku Interaktivna tabla, mobilni telefon, 
tablični računalnik 

54D Za delo z IKT napravami sem dobro 
usposobljena 

Dobra usposobljenost Usposobljenost 

55D Računalnik je v našem življenju povsod 
prisoten 

Pogosta uporaba v šoli, doma
  

Računalnik 

56D Da ga vsaj osnovno dobro uporabljam Računalnik Dobro usposobljenost 

57D Močne točke vidim predvsem pri delu z 
interaktivno tablo 

Interaktivna tabla Dobra usposobljenost 

58D Saj jo resnično uporabljam Pogosta uporaba v šoli Interaktivna tabla 

59D Šibke točke vidim predvsem pri uporabi Tablični računalnik Slaba usposobljenost 
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tabličnega računalnika 

60D Saj jih na šoli ni veliko Pomanjkanje naprav Tablični računalnik 

61D Ne vem kako bi jih pri učencih v tretjem 
razredu pri urah spoznavanja okolja 
uporabila 

Pomanjkanje idej za uporabo Tablični računalnik 

40E Računalnik kar dobro obvladam Računalnik Dobro usposobljenost 

41E Mogoče sem samo malo počasnejša pri 
uporabi v primerjavi z drugimi, mlajšimi 
učiteljicami 

Počasnejša uporaba Računalnik 

42E Za druge tehnološke naprave nisem 
usposobljena 

Interaktivna tabla, mobilni 
telefon, tablični računalnik 

Slaba usposobljenost 

43E Razen domače uporabe Pogosta uporaba doma Mobilni telefon,tablični računalnik 

44E Ne uporabljam Neuporaba v razredu Interaktivna tabla, mobilni telefon, 
tablični računalnik 

45E Z mobilnim telefonom koga pokličem Klici Mobilni telefon 

46E Si ogledam novice na internetu Branje novic Mobilni telefon 

47E Na tabličnem računalniku pa odigram 
kakšno igrico 

Igranje igric Tablični računalnik 

43F Ocenila bi se kot srednje usposobljena Povprečna usposobljenost Usposobljenost 

44F Znam uporabljati programe, narediti tabelo, 
poiskati podatke, narediti učni list, nisem pa 
programerka, da bi znala sprogramirati 
kakšen program 

Osnovno poznavanje Računalnik 

45F Za delo z računalnikom se zdim sama sebi 
kar dobro usposobljena 

Računalnik Dobra usposobljenost 

46F Saj ga uporabljam praktično vsak dan Pogosta uporaba v šoli, doma
  

Računalnik 

47F Interaktivne table v razredu nimam in je 
tudi nimam želje imeti 

Neuporaba v razredu Interaktivna tabla 

48F Saj se mi zdi predraga investicija za to kar ti 
ponuja 

Predraga investicija Interaktivna tabla 

49F Pa še dodatno bi me obremenila preden bi 
se je navadila 

Dodatna obremenitev Interaktivna tabla 

50F Telefona in tablice v razredu nimamo Neuporaba v razredu Mobilni telefon, tablični računalnik 

51F Ju pa uporabljam doma Pogosta uporaba doma Mobilni telefon, tablični računalnik 

52F Mislim, da bi se tudi v razredu z njima 
znašla 

Mobilni telefon, tablični 
računalnik 

Srednja usposobljenost 

47G Rekla bi, da sem v kategoriji slabše 
usposobljenih učiteljic na šoli 

Slaba usposobljenost Usposobljenost 
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48G Vse naprave, ki si jih omenil poznam in tudi 
osnovno jih znam uporabljati 

Računalnik, interaktivna tabla, 
mobilni telefon, tablični 
računalnik 

Slaba usposobljenost 

49G A pri pouku uporabljam samo računalnik Občasna uporaba v šoli Računalnik 

50G Računalnik in ostale naprave me znajo 
zmesti 

Povzročitev zmedenosti Računalnik, interaktivna tabla, 
mobilni telefon, tablični računalnik 

51G Saj hitro kliknem kaj iz česar se ne znam 
rešiti in potem potrebujem pomoč 

Pogosta potreba po pomoči Računalnik, interaktivna tabla, 
mobilni telefon, tablični računalnik 

 

NADKATEGORIJA: Prejeta podpora 

75A V čas moje porodniške so imeli učitelji tudi 
organiziran tečaj računalništva 

Izobraževanje Podpora-šola 

76A Da je podpora velika, da se celoten kolektiv 
izobražuje in nadgrajuje znanje 

Koristna podpora Dejanska podpora 

77A Sploh s strani sodelavk, ki prav tako 
poučujejo 4. razred 

Sodelavke Podpora-šola 

78A Učitelja računalništva Računalničar Podpora-šola 

79A Če je bilo treba kaj popraviti Popravilo Računalničar 

80A Naložiti Nalaganje Računalničar 

81A Urediti na računalniku v učilnici Odpravljanje težav Računalničar 

82B Sodelavka priskočila na pomoč Sodelavke Podpora-šola 

83B Me seznanila z osnovami Osnove interaktivne table Sodelavke 

84B Največkrat se pri težavah z računalnikom Odpravljanje težav Računalničar 

85B Obrnem na našega računalničarja Računalničar Podpora-šola 

86B On je res mojster Izkušenost Računalničar 

87B Nam takoj priskoči na pomoč Vedno na voljo Računalničar 

67C Imeli smo nekaj usposabljanj in predavanj 
na to temo  

Izobraževanje Podpora-šola 

68C S strani našega šolskega informatika oz. 
računalničarja 

Izobraževanje Računalničar 

69C Predstavil nam je uporabnost posameznih 
naprav 

Seznanjanje z napravami Računalničar 

70C Kako delujejo programi katere moramo 
uporabljati (Word, Powerpoint, Excell, e-
asistent) 

Seznanjanje s programi Računalničar 

71C Nam prikazal uporabo drugih zanimivih 
interaktivnih vsebin (spletne strani s 
poučnimi interaktivnimi vsebinami, uporabo 

Seznanjanje s spletnimi 
vsebinami 

Računalničar 
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Wordpressa itd.) 

72C Zdi se mi, da je bilo večino tega res 
koristnega 

Koristna podpora Dejanska podpora 

73C Nekaj informacij sem si kot že rečeno 
poiskala  

Iskanje informacij Samopodpora 

74C Tudi sama Samopodpora Podpora-doma 

56Č Kot vedno največjo podporo najdem v 
sodelavkah 

Sodelavke Podpora-šola 

57Č One so tiste, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami 

Podobne težave Sodelavke 

58Č Zato jih poskušamo skupaj reševati Skupno reševanje težav Sodelavke 

59Č S strani našega računalničarja Računalničar Podpora-šola 

60Č Smo imeli pripravljene tudi delavnice za 
uporabo računalnika, e-asistenta, projektorja 

Seznanjanje z napravami, 
programi 

Računalničar 

61Č Vse stvari so bile zelo uporabne Koristna podpora Dejanska podpora 

62D Imeli smo interna izobraževanja Izobraževanje Računalničar 

63D S strani šolskega računalničarja Računalničar Podpora-šola 

64D A občutno premalo, da bi bila pripravljena 
na samostojno delo 

Delno koristna podpora Dejanska podpora 

67D Znanja za delo sem morala usvojiti sama Samopodpora Podpora-doma 

68D S pomočjo kolegic Sodelavke Podpora-šola 

48E Nekaj podpore smo imeli pri vzpostavitvi e-
asistenta 

Spoznavanje e-asistenta Podpora-šola 

49E Kar se ostalih zadev tiče pa sem bila bolj 
samouk 

Samopodpora Podpora-doma 

50E Uporabe računalnika Uporaba računalnika Družina 

51E Sta me učila mož in sin Družina Podpora-doma 

52E Včasih, ko česa ne znam rešiti Odpravljanje težav Sodelavke 

53E Imam kakšno vprašanje Odgovori na vprašanja Sodelavke 

54E Mi na pomoč priskočijo mlajše sodelavke Sodelavke Podpora-šola 

55E Celo učenci Učenci Podpora-šola 

56E Ki so v nekaterih stvareh  bolj tehnološko 
podkovani kot sem sama 

Obvladovanje tehnologije Učenci 

53F Da imam doma sina, ki se spozna na 
informacijsko 

Družina Podpora-doma 
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54F On me je naučil uporabljati računalnik Uporaba računalnika Družina 

55F Projektor Uporaba projektorja Družina 

56F Narediti Powerpoint. Izdelava PPT Družina 

57F Nekaj malega izobraževanj smo imeli sicer 
tudi na šoli 

Izobraževanja Podpora-šola 

58F A tega je bilo bolj malo Delno koristna podpora Dejanska podpora 

59F Na šoli so nas bolj seznanjali o novostih Seznanjanje z novostmi Podpora-šola 

52G Podporo mi nudijo sodelavke Sodelavke Podpora-šola 

53G Naš računalničar Računalničar Podpora-šola 

54G Ki mi priskočijo na pomoč, ko se znajdem v 
težavah 

Odpravljanje težav Računalničar, sodelavke 

55G Na šolah smo imeli nekaj izobraževanj Izobraževanje Podpora-šola 

56G Ampak se meni niso zdela toliko koristna. Nekoristna podpora Dejanska podpora 

 

NADKATEGORIJA: Dodatna podpora v prihodnosti 

82A Mislim, da imam vso podporo Dovolj podpore Podpora 

88B Nam kar zadostuje Dovolj podpore Podpora 

89B Morda pa bi bilo koristno kakšno 
izobraževanje 

Več izobraževanj Podpora  

90B Na temo kako uporabiti IKT v družboslovju Uporaba IKT v družboslovju Izobraževanje 

75C Menim, da ne bi potrebovala dodatne 
podpore 

Dovolj podpore Podpora 

76C Mogoče edino podpora s strani šole Podpora šole Podpora 

77C Da bi dokupili in s tem zagotovili dodatne 
pripomočke za vse učitelje 

Nakup tehnologije Podpora šole 

63Č Morda bi nam morali pokazati Več izobraževanj Podpora  

64Č Več uporabnih spletnih strani Uporabne spletne strani Izobraževanje 

65D Menim, da bi moralo biti več pomoči Pomoč pri uporabi IKT naprav Podpora 

66D Več izobraževanj Več izobraževanj Podpora  

69D Več podpore pri uporabi IKT naprav Pomoč pri uporabi IKT naprav Podpora 

70D Saj niso podprti s strani šole Podpora šole Podpora 

71D S strani ministrstva Podpora ministrstva Podpora 

72D Ker enostavno ni dovolj finančnih sredstev Več finančnih sredstev Podpora šole, ministrstva 
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73D Da bi bil IKT prisoten v vsakem razredu Nakup tehnologije Podpora šole 

74D Tudi za kakšna zunanja izobraževanja Več zunanjih izobraževanj Podpora 

57E Da bi bile organizirane delavnice Več izobraževanj Podpora  

58E Kjer bi se naučili uporabe informacijskih 
naprav 

Uporaba IKT  Izobraževanje 

59E Želela bi se naučiti uporabljati interaktivno 
tablo 

Interaktivna tabla Izobraževanje 

60E Jo imeti v razredu Nakup tehnologije Podpora šole 

60F Mogoče bi nam lahko pokazali nekaj več 
programov, ki bi jih lahko uporabljala pri 
pouku družboslovja 

Uporaba IKT v družboslovju Izobraževanje 

61F Potrebovala bi bolj konkretno podporo npr. 
da bi prišel nek zunanji strokovnjak, ki bi 
zavzel vlogo učitelja, mi pa bi bili učenci 

Konkretnejše izobraževanje Izobraževanje 

62F Tako bi videli kateri programi Uporaba programov Izobraževanje 

63F Na kateri napravi se najbolj obnesejo Uporaba IKT Izobraževanje 

57G Želela bi si več podpore v smislu 
individualnega dela 

Individualno delo Podpora  

58G Na šoli bi si želela osebe, ki bi imela čas Oseba na voljo Podpora šole 

59G Da bi mi stvari dobro predstavila in 
razložila 

Konkretnejše izobraževanje Izobraževanje 

 

NADKATEGORIJA: IKT naprave, ki so na voljo 

83A Računalnik Računalnik V razredu 

84A Interaktivna tabla Interaktivna tabla Na šoli 

91B Računalnik Računalnik V razredu, na šoli 

92B Tablični računalnik Tablični računalnik Na šoli 

93B Interaktivna tabla Interaktivna tabla Na šoli 

94B Diaprojektor Projektor V razredu 

78C Računalnik Računalnik V razredu 

79C Projektor Projektor V razredu 

80C Interaktivna tabla Interaktivna tabla Na šoli 

65Č Računalnik Računalnik V razredu, na šoli 

66Č Prenosni računalnik Prenosni računalnik Na šoli 
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67Č Tablični računalnik Tablični računalniki Na šoli 

68Č Projektor Projektor V razredu 

69Č Interaktivna tabla Interaktivna tabla V razredu 

70Č GPS naprave GPS Na šoli 

75D Interaktivna tabla Interaktivna tabla  V razredu 

76D Računalnik Računalnik V razredu, na šoli 

77D Projektor Projektor V razredu 

78D Majhni prenosni računalnik Prenosni računalnik Na šoli 

79D Nekaj tabličnih računalnikov Tablični računalniki Na šoli 

61E Računalnik Računalnik V razredu 

62E Projektor Projektor V razredu 

63E 2 interaktivni tabli v nižjih razredih Interaktivna tabla Na šoli 

64F Računalnik Računalnik V razredu 

65F Projektor Projektor V razredu 

66F Interaktivna tabla Interaktivna tabla Na šoli 

60G Računalnik Računalnik V razredu 

61G Projektor Projektor V razredu 

62G V dveh  učilnicah je tudi interaktivna tabla Interaktivna tabla Na šoli 

 

NADKATEGORIJA: Poznavanje in uporaba e-gradiv, spletnih orodij, programov 

85A E-učbeniki E-učbenik E-gradivo 

86A Radovednih 5 Radovednih 5 E-gradivo 

87A Uciteljska.net Uciteljska.net Spletna stran 

88A Arnes.si Arnes.si Spletna stran 

89A Youtube Youtube Spletna stran 

90A Vimeo.com Vimeo.com Spletna stran 

91A Uporabljam pri razlagi predvsem 
naravoslovja in tehnike 

Razlaga snovi E-učbenik 

92A Saj imajo super animacije Animacije E-učbenik 

93A Da si učenci lažje predstavljajo npr. dihanje, 
kako delujejo prepone, delovanje srca 

Boljše predstave snovi E-učbenik 

94A Vsebujejo veliko fotografij Fotografije E-učbenik 



 

116 
 

95A Videoposnetkov Posnetki E-učbenik 

96A Kakšne delovne liste Delovni listi Uciteljska.net 

97A Da otroci utrjujejo snov Utrjevanje snovi Uciteljska.net 

98A Medtem, ko ustno ocenjujem ostale učence Zaposlitev med ustnim 
preverjanjem znanja 

Uciteljska.net 

99A Ima krasne kvize Kvizi Arnes.si 

100A Vaje Vaje Arnes.si 

101A Kjer z učenci v skupinah malo tekmujemo Tekmovanje v skupinah Arnes.si 

102A Da ponavljajo že obdelano snov Utrjevanje snovi Arnes.si 

103A Tudi pri uvodnih motivacijah se najde 
kakšna primerna naloga 

Ideje za uvodno motivacijo Arnes.si 

104A Si ogledamo kakšen videoposnetek Ogled posnetkov Youtube 

95B Veliko gradiv, ki so v povezavi z 
družboslovjem 

E-učbeniki E-gradivo 

96B Spletno učilnico Spletna učilnica Spletno orodje 

97B Elektronsko pošto Elektronska pošta Spletno orodje 

98B Poznam osnovne Office npr. PPT PPT, Word, Excell Program 

99B Uporabljam pa tudi Youtube Youtube Spletna stran 

100B Učencem Pošiljanje obvestil učencem Spletna učilnica 

101B Staršem preko nje pošiljam obvestila Pošiljanje obvestil staršem Spletna učilnica 

102B Prav tako služi za pošiljanje obvestil Pošiljanje obvestil E-pošta 

103B Ostalih dokumentov Pošiljanje dokumentov E-pošta 

104B Prvega za podajanje snovi Razlaga snovi PPT 

105B Drugega pa predvsem za prikazovanje 
posnetkov 

Ogled posnetkov Youtube 

81C Uporabljam e-učbenike E-učbeniki E-gradivo 

82C Tudi e-asistenta E-asistent Spletno orodje 

83C Powerpoint PPT Program 

84C Word Word Program 

85C Wordpress Wordpress Spletna stran 

86C Sourvey monkey Sourvey monkey Spletna stran 

87C Obravnavano snov predvajam na tablo Razlaga snovi E-učbenik 
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88C Učenci pa prihajajo izmenoma in rešujejo 
primere 

Reševanje nalog pred tablo E-učbeniki 

89C Predvsem za lastne potrebe Urejanje dokumentacije Word 

90C Za izdelavo učnih listov Izdelava učnih listov Word 

91C Za podajanje nove snovi Razlaga snovi PPT 

92C Sem uporabila zgolj enkrat, ko sem nedavno 
pomagala pri izvajanju anket na šoli 

Ankete Sourvey monkey 

71Č Učbenik Lili in Bine Lili in Bine E-gradivo 

72Č E-asistent E-asistent Spletno orodje 

73Č Word Word Program 

74Č Powerpoint PPT Program 

75Č Različne didaktične igre na spletu Didaktične igre Spletna stran 

76Č Ko vsebino učbenika projeciram na tablo Razlaga snovi E-učbenik 

77Č Uporabljam ga tudi kot pomoč pri 
načrtovanju priprav 

Pomoč pri načrtovanju priprav E-učbenik 

78Č E-asistenta uporabljam vsako uro in vsak 
dan 

Nadomestilo klasične redovalnice E-asistent 

79Č Uporabljam za razno dokumentacijo Urejanje dokumentacije Word 

80Č Ko prikazujem učencem razne slike Razlaga snovi PPT 

81Č Učenci snov ponavljajo z igranjem različnih 
didaktičnih iger 

Utrjevanje snovi Didaktične igre 

80D E-gradiva Lili in Bine Lili in Bine E-gradivo 

81D Modrijan in Vedež  Modrijan in Vedež  E-gradivo 

82D Moodle spletna učilnica Moodle spletna učilnica Spletna orodja 

83D Prezi Prezi Spletno orodje 

84D Powerpoint PPT Program 

85D Word Word Program 

86D Excell Excell Program 

87D Google maps Google maps Spletna stran 

88D Podcast Podcast Spletna stran 

89D Uporabljam za potrebe vodenja evidenc Vodenje evidenc Word, Excell 

90D Pisanja dokumentacije Urejanje dokumentacije Word, Excell 

91D Pri pouku za spoznavanje Razlaga snovi Powerpoint, Google maps, 
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Podcaste 

92D Utrjevanje snovi Utrjevanje snovi Powerpoint, Google maps, 
Podcaste 

93D Trenutno uporabljamo zgolj za podajanje 
informacij 

Podajanje informacij Spletna učilnica 

94D Po mojem mnenju nadgradnja PPT-ja Nadgradnja PPT Prezi 

95D Je super zadeva za posredovanje snovi Razlaga snovi Prezi 

64E Poznam nekatere osnovne npr. e-pošta Elektronska pošta Spletno orodje 

65E E-asistent E-asistent Spletno orodje 

66E Word Word Program 

67E Powerpoint PPT Program 

68E Youtube Youtube Spletna stran 

69E Uporabljam za komunikacijo s sodelavkami Komunikacija s sodelavkami E-pošta 

70E Starši Komunikacija s starši E-pošta 

71E Saj nadomešča redovalnico Nadomestilo klasične redovalnice E-asistent 

72E Mi je v pomoč pri urejanju besedil Urejanje dokumentacije Word 

73E Pripravi kakšnih učnih listov za učence Izdelava učnih listov Word 

74E Uporabljamo jaz in učenci za predstavitve Predstavitve PPT 

75E Da pokažem kakšen zanimiv posnetek Ogled posnetkov Youtube 

67F Spletni učbenik E-učbeniki E-gradiva 

68F E-asistent E-asistent Spletno orodje 

69F Word Word Program 

70F Powerpoint PPT Program 

71F Uporabljam pri urah družboslovja, ko 
učencem prikazujem snov na tabli 

Razlaga snovi E-učbenik 

72F Uporabljam dnevno pri pouku Razlaga snovi PPT 

73F Pri pisanju dokumentacije Urejanje dokumentacije Word 

74F Uporabljam pri vpisu ur, ocenah Vpisovanje ur, ocen itd. E-asistent 

63G Poznam spletni učbenik E-učbenik E-gradiva 

64G E-asistenta E-asistent Spletno orodje 

65G Osnovne programe na Windowsu Office-PPT, Word, Excell Program 

66G Uporabljam pri pouku Razlaga snovi E-učbenik, PPT 
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67G Je namesto klasične redovalnice Nadomestilo klasične redovalnice E-asistent 

68G Pa uporabljam za sestavljanje dokumentov Urejanje dokumentacije PPT, Word, Excell 

69G Učnih nalog Izdelava učnih listov PPT, Word, Excell 

70G Uporabljam še e-pošto Elektronska pošta Spletno orodje 

71G Za komuniciranje Komunikacija E-pošta 

  

NADKATEGORIJA: Odnos šole do IKT 

105A Šola podpira uporabo IKT naprav Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

106A Da imamo že kar nekaj interaktivnih tabel Interaktivne table na šoli Podpora uporabi IKT 

107A Da nas tudi ravnateljica šole vsako leto 
opozarja 

Spodbude ravnateljice Podpora uporabi IKT 

108A Svetuje, naj poskusimo tudi ostale naprave Nasveti ravnateljice Podpora uporabi IKT 

109A Naj se dogovorimo med seboj, da 
zamenjamo učilnice za kakšno uro 

Predlogi ravnateljice  Podpora uporabi IKT 

110A Računalnik  je v vsaki učilnici Računalnik v vsaki učilnici Podpora uporabi IKT 

106B Naša šola spodbuja uporabo IKT pri pouku Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

107B Imamo tako tablične računalnike Tablični računalniki na šoli Podpora uporabi IKT 

108B Kot tudi interaktivne table Interaktivne table na šoli Podpora uporabi IKT 

109B Da jih je bolj malo a vseeno so prisotne na 
šoli 

Malo naprav Ne podpora uporabi IKT 

110B Obljubljajo, da se bo v prihodnje povečalo 
tudi število teh naprav 

Načrtovanje nakupa novih naprav Podpora uporabi IKT 

93C Šola posveča nekaj pozornosti uporabi 
tehnologije in stremi k njeni večji uporabi 

Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

94C Da nas spodbuja k temu Spodbude ravnateljice Podpora uporabi IKT 

95C Šola v nakup tehnologije vlaga premalo 
denarja 

Premalo vlaganja denarja Ne podpora uporabi IKT 

96C Saj nimamo veliko pripomočkov Malo naprav Ne podpora uporabi IKT 

97C No, razen računalnikov Računalnik v vsaki učilnici Podpora uporabi IKT 

82Č Šola poskuša biti v stiku s časom in 
potrebami zaposlenih 

Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

83Č Ravnateljica spodbuja uporabo tehnologije Spodbude ravnateljice Podpora uporabi IKT 

84Č Nakupu Namenjanje denarja nakupu 
naprav 

Podpora uporabi IKT 
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85Č Posodabljanju le-te namenja nekaj denarja Namenjanje denarja 
posodabljanju naprav 

Podpora uporabi IKT 

86Č Menim, da imamo trenutno dovolj IKT 
naprav 

Dovolj naprav Podpora uporabi IKT 

96D Menim, da se šola trudi po svojih najboljših 
zmožnostih 

Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

97D Nam še vedno primanjkuje računalnikov, 
projektorjev, interaktivnih tabel 

Malo naprav Ne podpora uporabi IKT 

98D Je potrebno priznati, da smo dobro podprti z 
informacijsko tehnologijo 

Dobra podprtost z IKT Podpora uporabi IKT 

99D Ravnateljica se trudi nameniti sredstva za 
nakup novih naprav 

Namenjanje denarja nakupu 
naprav 

Podpora uporabi IKT 

100D V času rezov v šolstvu, je to praktično 
nemogoče 

Rezi v šolstvo Ne podpora uporabi IKT 

76E Šola nima dovolj ustrezne informacijske 
opreme 

Malo naprav Ne podpora uporabi IKT 

77E Da se ravnateljica glede na finančne 
zmožnosti trudi po najboljših močeh 

Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

78E Oprema, ki jo imamo je že v letih Zastarela oprema Ne podpora uporabi IKT 

79E Se velikokrat kaj pokvari, imamo pa to 
srečo, da poskrbijo za hiter servis 

Hiter servis pokvarjene opreme Podpora uporabi IKT 

75F Da šola premalo pozornosti nameni temu, 
da bi bila v stiku s časom 

Ne podpira uporabe IKT Negativen odnos 

76F Da je projektor v moji učilnici, saj bi si 
morala v nasprotnem primeru projektor 
deliti s tremi učiteljicami 

Malo naprav Ne podpora uporabi IKT 

77F Vsako leto se namenja premalo denarja za 
nakup nove opreme 

Premalo vlaganja denarja Ne podpora uporabi IKT 

78F Šola niti ne poskrbi za izobraževanja Ni izobraževanj Ne podpora uporabi IKT 

72G Naša šola spodbuja uporabo IKT Podpora uporabi IKT Pozitiven odnos 

73G Zato sem včasih s strani ravnateljice kar 
malo ošteta 

Spodbude ravnateljice Podpora uporabi IKT 

74G V vsakem razredu imamo računalnik in 
projektor 

Računalnik v vsaki učilnici Podpora uporabi IKT 

75G Vsako leto kakšno napravo posodobimo Namenjanje denarja 
posodabljanju naprav 

Podpora uporabi IKT 

76G V dveh učilnicah je tudi interaktivna tabla Interaktivne table na šoli Podpora uporabi IKT 

77G Je šola organizirala tudi nekaj izobraževanj 
na temo uvajanja IKT pri pouku 

Izobraževanja na temo IKT Podpora uporabi IKT 
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NADKATEGORIJA: Želena usposabljanja za delo z IKT  

111A Sama bi si želela več usposabljanja za 
interaktivno tablo 

Izobraževanje Interaktivna tabla 

112A Več  nasvetov, kje najti dobre animacije, e-
gradiva 

Spoznavanje in uporaba animacij, 
e-gradiv 

Splet 

111B Morda izobraževanje za tablične 
računalnike 

Izobraževanje Tablični računalnik 

112B Interaktivne table Izobraževanje Interaktivna tabla 

113B V smislu podrobnejšega spoznavanja vseh 
funkcij, ki jih nudita 

Podrobnejše spoznavanje funkcij Tablični računalnik, interaktivna 
tabla 

98C Bi se želela še kakšnega usposabljanja za 
delo s pametnimi telefoni 

Izobraževanje Pametni telefon 

99C Da kot učitelji poskušamo to izkoristiti na 
poučen in zanimiv način 

Načini uporabe pri pouku Pametni telefon 

62Č Še več takšnih izobraževanj glede drugih 
tehnologij 

Izobraževanje IKT  

87Č Si želim izvedeti več o spletnih straneh, ki 
so trenutno na internetu 

Spoznavanje uporabnih spletnih 
strani 

Splet 

88Č Kako jih uporabiti Načini uporabe spletnih strani Splet 

101D Več izobraževanj na temo uporabe animacij 
in programov pri pouku spoznavanja okolja 

Spoznavanje in uporaba animacij, 
programov 

Splet 

102D Če bi bil na voljo kakšen seminar o 
napredni uporabi interaktivne table 

Izobraževanje Interaktivna tabla 

103D Naučiti se želim tudi ustvariti spletno stran Izdelava spletne strani Splet 

104D Uporabljati spletno učilnico Uporaba spletne učilnice Splet 

105D Narediti anketni vprašalnik za učence Izdelava vprašalnikov Splet 

80E Karkoli, samo da se naučimo novih stvari Izobraževanje IKT  

81E Kakšnih seminarjev o programih, ki so na 
voljo 

Spoznavanje in uporaba 
programov 

Splet 

82E Kako jih uporabiti pri pouku Spoznavanje in uporaba 
programov 

Splet 

83E Dobro bi bilo imeti delavnice za delo z 
interaktivno tablo 

Izobraževanje Interaktivna tabla 

84E Tabličnim računalnikom Izobraževanje Tablični računalnik 

79F Več usposabljanj o pametni uporabi 
programov, e-gradiv in animacij. 

Spoznavanje in uporaba 
programov, e-gradiv, animacij 

Splet 

80F Ena od zanimivih tem bi se mi zdela tudi Uporaba spletne učilnice Splet 
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uporaba spletne učilnice 

78G Utrditi in nadgraditi znanja na računalniku Izobraževanje Računalnik 

79G Sploh iskanja uporabnih strani in aplikacij 
na spletu 

Spoznavanje uporabnih spletnih 
strani 

Splet 

80G Zanimivo bi se bilo naučiti uporabljati 
kakšen nov program 

Spoznavanje in uporaba 
programov 

Splet 

 

OSNO KODIRANJE 

Običajen potek pouka družboslovja 

- Začetek ure 

o Uvodna motivacija (1A, 1C, 1G) 
o Pregled domače naloge (5A, 2B) 
o Ponovitev obravnavane snovi (1B) 
o Sprehod (1D)  
o Pogovor o obravnavani temi (2D, 6E) 

- Osrednji del ure 

o Obravnava snovi (6A, 3B, 2C, 3F, 
3G) 

- Konec ure 

o Oblikovanje skupin za utrjevanje 
snovi (9A) 

o Zapis v zvezke (11A) 

o Posredovanje domače naloge (8B, 
13G) 

o Strnitev obravnavane snovi (4C, 
12G) 

- Uvodna motivacija 

o Fotografije (2A) 

o Socialne igre (3A) 
o Kviz (4A) 

o Uganka (1Č, 2G) 

- Obravnava snovi 
o Približevanje snovi (4B) 
o Razlaga (5B) 
o Konkretni primeri (6B, 8D) 
o Pogovor o poznanih temah (7B) 
o Pogovor o obravnavani temi (3C, 5G) 

o Projecirana snovi na tablo (10C) 
o Prihajanje učencev pred tablo (11C) 
o Projekcija učbenika na tablo (7Č) 
o Prilagajanje podajanja snovi (7E) 
o Frontalno (4G) 
o Igre (6G)  
o Kviz (7G) 

- Utrjevanje snovi 
o Poročanje (10A) 
o Učne škatle (3D) 
o Učni listi (7D) 
o Reševanje nalog (2F) 
o Skupinsko reševanje nalogu (5F) 

- Pripomočki pri pouku 

o PPT (7A) 

o Učbenik (8A, 7C, 4Č, 1E, 4F) 
o Zvezki (5C, 5Č, 10G) 
o Delovni zvezek (6C, 2E) 
o Zemljevidi (8C, 6D, 4E) 
o Projektor (9C, 3Č) 
o Računalnik (2Č) 
o Spletni učbeniki (6Č) 
o Izrezki (4D) 

o Slike (5D, 9D, 8G) 
o Različni pripomočki (3E) 
o Kompas (5E) 
o Plakati (9G) 
o Učni listi (11G) 

- Obveznosti pred uro 

o Priprava dvojnih priprav (1F) 

Potek pouka družboslovja z uporabo IKT 

- IKT pripomočki učiteljev 

o Računalnik (12A, 11B, 12C, 8Č, 
25D, 6F, 15G) 

o Projektor (13A, 12B, 13C, 9Č, 7F, 
14G) 

o Interaktivna tabla (18A, 10D) 
o Prenosni računalnik (14C) 
o Prirejena »interaktivna tabla« (20C) 
o Interaktivni učbenik (11D) 

- IKT pripomočki učencev 

o Računalnik (20B, 12Č) 
o PPT (13E) 

- Uporaba računalnika in projektorja 

o PPT (14A, 16B, 15D, 8E, 17F, 18G) 

o Prikaz slik (47A, 16C, 14D, 18D, 
18F, 16G) 

o Prikaz animacij (48A, 12D) 
o Prikaz posnetkov (49A, 10B, 52Č, 

13D, 17D, 15F, 17G) 
o Prikaz vsebin (15C)  
o Prikaz poskusov (17C ) 
o Prikaz filmov (18C, 11F) 
o Spletni učbeniki (21C, 8F) 
o Iskanje po spletu (51Č)  
o Prikaz izdelanih posnetkov (16D)  
o Pogovor o videnem (19D) 
o Youtube (11E)  
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o Utrjevanje snovi (20G) 
- Uporaba PPT 

o Prezentacije (15A, 17B, 19G) 

o Razlaga nove snovi (16A, 18B, 10Č, 
20D, 16F) 

o Utrjevanje snovi (17A, 11Č) 
o Prepisovanje snovi v zvezke (19A) 

o Predstavitve s slikami (9E)  
o Predstavitve učencev (12E) 

- Uporaba interaktivne table 

o Reševanje nalog (21D) 
o Prikaz slik (22D) 
o Reševanje nalog za utrjevanje (23D) 
o Sprotno prikazovanje rešitev (24D) 

- Uporaba prirejene »interaktivne table« 

o Pisanje in brisanje (19C) 
- Uporaba spletnih učbenikov 

o Reševanje nalog na tabli (22C) 
o Lažje sledenje učencev (23C) 
o Opazovanje in poslušanje hkrati 

(24C)  
o Obilica dostopne snovi (9F) 
o Zmanjšanje prinašanja materiala 

(10F) 
- Uporaba videoposnetkov 

o Dvakratno predvajanje (13B) 
o Ogled videoposnetka (14B) 
o Pogovor o videoposnetku (15B ) 
o Lažje predstavljanje snovi (12F) 

- Uporaba Youtuba 

o Prikaz videov (10E) 
- Delo v računalniški učilnici-učitelji 

o Postavljanje vprašanj (22B, 26D) 
o Usmerjanje (23B) 
o Preverjanje odgovorov (24B) 
o Nadzor (26B) 
o Zahtevno delo (27B) 

- Delo v računalniški učilnici-učenci 
o Iskanje po spletu (19B, 14Č) 
o Iskanje odgovorov (21B, 16Č) 
o Skupinsko delo (25B) 
o Reševanje delovnih listov (13Č) 
o Ogled videoposnetkov (15Č)  
o Klikanje pravilnih odgovorov (27D) 

Pogostost uporabe IKT pri družboslovju 

- Pogosta uporaba 

o Skoraj vsako uro (20A, 9B, 32B, 
28D) 

o Vsako uro (29C, 20Č, 14E) 
- Občasna uporaba 

o Polovico ur (13F) 
- Redka uporaba 

o Nekajkrat mesečno (24G) 
- Razlog za uporabo 

o Pripravljeni PPT (21A) 
o Pomoč ob razlagi (23A, 30C) 

o Pomoč ob utrjevanju (24A)  
o Vizualni tipi otrok (25A) 
o Približevanje snovi (30B) 
o Boljše razumevanje (31B)  
o Lažje vzdrževanje reda (31C) 
o Neuporaba učbenikov in delovnih 

zvezkov (29D) 
- Razlog za neuporabo 

o Časovna stiska (22A)  
o Raznolike teme (28B)  
o Pristaš tradicionalnega pouka (21G) 

- Uporaba med poukom 

o Prikazovanje gradiv (26A, 29B) 
- Uporaba izven pouka 

o Priprava na pouk (25C, 17Č)



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
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