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Povzetek 

Z uveljavljanjem spleta in spletnih storitev se je rodil potencial sprememb v poklicu 

osnovnošolskega učitelja na področju poučevanja, sodelovanja z učenci in drugimi učitelji. 

Ne le, da si učitelji olajšajo organizacijo dela, z njimi popestrijo tudi pouk. S pomočjo storitev 

in izobraţevalne programske opreme lahko organizirajo aktivne oblike učenja in poučevanja. 

Učencem predstavljeno snov podprejo z vizualizacijo in interakcijo. Reševanje problemov, ki 

izhajajo iz realne situacije, pa učencem osmisli podano snov. S storitvami učitelji podprejo 

tudi sodelovalno učenje ter spodbujajo ustvarjanje in izraţanje (v besedi, sliki, zvoku, filmu 

ali kombinaciji vsega), kar pozitivno vpliva na motivacijo pri učenju. 

V diplomskem delu predstavljamo izbrane brezplačne storitve in programske izdelke podjetja 

Google, katere bi učitelji 3. triade osnovne šole lahko uporabljali pri poučevanju in ostalih 

obveznostih njihovega poklica. Izbrali smo naslednje storitve: Google Koledar, Google 

Dokumenti, Google Zemljevidi, Google Zemlja in Google SketchUp. Podali smo njihove 

opise s primeri konkretne uporabe le-teh v šolstvu. 

Učiteljeve navade uporabe računalnika in spleta, poznavanje Googlovih storitev in drugih 

programskih izdelkov, ki jih ponuja podjetje Google, ter njihov odnos do sodelovalnega dela 

smo ugotavljali z anketnim vprašalnikom. Z intervjujem učiteljev pa smo raziskovali njihove 

predloge in mnenja o moţnostih uporabe Googlovih storitev v izobraţevalnem procesu ter 

nasploh v učiteljskem poklicu. 
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Abstract 

Ever since the world wide web and web services are gaining grounds, primary school teachers 

have been given the opportunity to teach and collaborate with their students and coworkers on 

a completely different level. Not only do they enable teachers to be more organized, web 

services and educational software also enlighten lessons and enable active forms of learning 

and teaching. Topics studied can be supported by a visual and interactive stimuli, while 

problem solving exercises, stemming from real situations, make topics more life-like to the 

pupils. By using these services teachers make use of collaborative teaching, thus enabling 

pupils to be creative and to express themselves (in writing, picture, sound, film or as a 

combination of all of these), which presents a positive motivation to the pupils. 

In the thesis we discuss the selected free Google services and software products, which the 

teachers of the 3rd triad of elementary school could use in their teaching and on other 

occasions of their profession. The below mentioned services have been chosen: Google 

Calendar, Google Docs, Google Maps, Google Earth and Google SketchUp.  

In addition to their description, we have also added some concrete examples of their usage in 

primary schools.  

A survey was used to obtain data of the following: the teacher's knowledge of how to use the 

computer and the world wide web, how well they know Google services and other software 

products offered by Google, and what they think of cooperative work. By interviewing some 

of the teachers we looked deeper into their suggestions and possibilities of using Google 

services in the educational system and in this profession as such.  
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1. Uvod 

Google ţe dolgo ni le spletni iskalnik, ampak ponuja vedno več in ni presenetljivo, da se na 

pomoč velikokrat obrnemo k »stricu Googlu«, ki vedno najde odgovor na naše teţave, kar 

dobro poznamo kot »googlanje«. 

Ko sem v 3. in 4. letniku študija opravljala pedagoško prakso, sem srečala veliko učiteljev, ki 

so načeloma vešči uporabe računalnika in spleta, a zgolj za lastne, individualne potrebe – torej 

pisanje učnih priprav, sestavljanje preizkusov znanja in učnih listov ter pisanje poročil. 

Sodelovanje z drugimi učitelji je večinoma potekalo osebno s kupi papirjev. Zmotilo me je 

tekanje po zbornici, ko je učitelj moral sesti za pravi računalnik, da je lahko nadaljeval z 

delom od prejšnjega dne, saj so bile datoteke shranjene na disku tistega računalnika. Res so 

učitelji uporabljali tudi USB ključke, a vsi niso bili vešči dela z njimi in prav zanimivo je bilo 

opazovati, ko sta si dva učitelja ţelela izmenjati datoteko. Na šoli so sicer imeli organiziran 

skupni disk, ki je bil dostopen z vseh računalnikov v zbornici, a učitelji niso bili seznanjeni z 

njegovo funkcionalnostjo.  

Zanimalo me je, ali na spletu obstajajo storitve, ki bi premagale vse te ovire in omejevanja ter 

bi učiteljem omogočile bolj organizirano delo z moţnostmi sodelovanja, poleg tega pa bi 

popestrile tudi sam pouk. Zaradi smeri študija sta mi po stroki bliţje predmeta matematika in 

računalništvo, a vendar sem prepričana, da imajo učitelji, ne glede na predmet poučevanja, 

podobne naloge in da se v predlogih primerov uporabe, podanih v tem diplomskem delu, 

lahko vidi vsak predmetni učitelj. Da bi pokrili čim širše področje poučevanja, smo se 

odločili, da predstavimo moţnosti uporabe tudi na področju geografije.  

V »poplavi« storitev na spletu smo se odločili za storitve podjetja Google, saj s svojo 

razširjenostjo in močjo nudi stabilnost in dolgoročno uporabo, tudi v slovenskem jeziku. 

Izbrali smo Google Dokumente, ki ponujajo delo z različnimi oblikami dokumentov, poleg 

tega pa ponujajo moţnost sodelovanja z drugimi. Google Koledar poskrbi za sinhronizacijo 

obilice vsakdanjih opravkov ter posledično za odpravljanje organizacijskih neprijetnosti, ki se 

pojavijo v mnoţici obveznosti učitelja. Google Zemljevidi in Google Zemlja predstavita 

druţbenogeografske značilnosti Zemlje, ki jih z nekaj spretnosti, predvsem pa domišljije, 

lahko uporabimo na vseh področjih poučevanja, Google SketchUp pa s svojimi 3D objekti 

uporabniku pribliţa virtualen svet njegovemu ţivljenjskemu okolju.  
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Menimo, da diplomsko delo pripomore tudi k razvoju slovenskega izrazoslovja na področju 

računalništva, zato smo pozornost namenili tudi ustreznemu poimenovanju izbranih izdelkov 

podjetja Google. Sprva smo ţeleli izbrane programske izdelke poimenovati aplikacije, a smo 

nato ugotovili, da podjetje Google pod takim imenom (angl. Google Apps) trţi paket različnih 

izdelkov, kar v tem kontekstu potemtakem pomeni rezervirano besedno zvezo. Na podlagi 

funkcij izdelkov in uporabe besednih zvez na spletnih straneh Googla smo se odločili, da 

predstavljene Googlove izdelke poimenujemo kar storitve. Izjemi sta Google Zemlja in 

Google SketchUp, ki za delovanje potrebujeta namestitev le-teh na osebni računalnik, torej ju 

bomo v nadaljevanju diplomskega dela opisali kot programje oziroma programska oprema. 

Spletna storitev je opredeljena kot način komunikacije med dvema elektronskima napravama 

v omreţju [26]. Da ne prihaja do teţav pri komunikaciji med različnimi operacijskimi sistemi 

in programskimi jeziki, pa poskrbijo posebni protokoli in označevalni jezik XML (angl. 

Extensible Markup Language). To omogoča, da lahko spletne storitve uporabljamo s 

kateregakoli računalnika in da lahko komuniciramo s komerkoli, ne glede na platforme 

elektronskim naprav obeh uporabnikov. Tako lahko do spletnih storitev podjetja Google 

dostopamo s pomočjo različnih elektronskih naprav s poljubne lokacije. 

 

1.1. Cilj 

Kot bodoča profesorica matematike in računalništva si ţelim, da pridobljeno znanje 

posredujem drugim. Pa naj gre za poučevanje mlajših, starejših, ali pa sovrstnikov.  

Ko sem v okviru prakse študija imela stik z učitelji, sem opazila, da nekateri od omenjenih 

niso bili dovolj spretni ali pogumni, da bi raziskovali splet in odkrili spletne strani ter storitve, 

ki bi jim dostikrat olajšale delo. Raje so opravljali dolţnosti po utečenih poteh, četudi jim niso 

bile vedno najbolj naklonjene. Kadar pa sem naletela na učitelja, ki je bil odprt za novosti, 

sem mu jih z veseljem predstavila. Četudi je šlo le za ustvarjanje map znotraj elektronske 

pošte, da so si laţje razporedili mnoţico prejetih sporočil po kriterijih, ki so jim ustrezali, so 

bili nad moţnostmi uporabe vedno navdušeni. Takrat sem ugotovila, da je veliko učiteljev 

pripravljenih spoznati novosti, nekateri od njih potrebujejo le majhno spodbudo, pokušnjo, kaj 

vse lahko najdejo zase in za učence. Odločila sem se, da bom svoje diplomsko delo namenila 

učiteljem, ki potrebujejo tovrstno delo, jim z njim dala nekaj predlogov in idej in jih tako 
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morda dovolj motivirala, da bodo storitve in nasploh proste programske izdelke raziskovali in 

uporabljali tudi sami. 

 

1.2. Pregled vsebine ostalih poglavij 

V 2. poglavju predstavimo splošno rabo računalnika v razredu, njene dobre in slabe strani ter 

zakaj je uporaba računalnika pomembna. V nadaljevanju sledijo lastnosti spleta 2.0 in z njim 

povezanih storitev. Ob koncu poglavja pa predstavimo idejo o skupni rabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije – računalništvo v oblaku.  

Ker predstavljene storitve v tem diplomskem delu ponujajo sodelovanje z drugimi, smo v 3. 

poglavju predstavili vejo znanosti o poučevanju, ki se ukvarja s proučevanjem načinov učenja 

s pomočjo računalnika in spleta. Izpostavili smo računalniško podprto sodelovalno učenje. 

Hkrati se opiramo na konstruktivistično idejo, da je učenje aktiven miselni proces, kjer znanja 

ne moremo prenašati iz učitelja na učenca, ampak ga mora učenec zgraditi sam. Kombinacija 

obojega nudi ugodno okolje za aktiven pouk, kjer učitelj učence motivira in vodi pri 

pridobivanju znanja, učenec pa s svojo aktivnostjo igra ključno vlogo učnega procesa. 

V 4. poglavju se seznanimo z Bloomovo taksonomijo učnih ciljev, kjer predstavljamo 

doseganje kognitivnih stopenj s konkretnimi primeri vprašanj oziroma nalog za učence. V 

nadaljevanju sledi predstavitev aktivnosti v dvodimenzionalni tabeli Bloomove digitalne 

taksonomije za doseganje različnih stopenj znanja, podprti s konkretnimi primeri aktivnosti v 

razredu, ki vključujejo splet in spletne storitve. Zatem so predstavljeni primeri štiristopenjskih 

lestvic s katerimi podpremo različne stopnje ocenjevanja po Bloomu, kar je učiteljem v 

pomoč pri spremljanju napredka učencev, od osnovnega poznavanja in razumevanja, pa vse 

do evalviranja in ustvarjanja.  

5. poglavje je najobširnejše in je namenjeno predstavitvi Googlovih storitev. Najprej smo 

predstavili Google Dokumente, v podpoglavjih sledijo opisi izbranih storitev po vrsti. V 

nadaljevanju smo predstavili še Google Koledar, Google Zemljevide, Google Zemljo in 

Google SketchUp. Pri vsaki storitvi oziroma programski opremi najdemo kratek opis, nato pa 

so predstavljeni konkretni predlogi in ideje uporabe v učiteljskem poklicu 3. triade osnovne 

šole. Osredotočili smo se na tri predmetna področja – matematiko, računalništvo in geografijo 

ter tako predstavili širok spekter moţnosti uporabe. 
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V 6. poglavju so predstavljeni rezultati empirične raziskave, v kateri smo anketirali 49 

učiteljev 3. triade osnovne šole z vseh predmetnih področij, da bi ugotovili njihove navade v 

zvezi z porabo računalnika in spleta. Ugotavljali smo tudi poznavanje Googlovih storitev, 

predstavljenih v diplomskem delu, ter učiteljev odnos do sodelovalnega dela. S tremi učitelji 

(matematike, računalništva in geografije) pa smo izvedli tudi kratek intervju potem, ko smo 

jim Googlove storitve tudi predstavili. Zanimalo nas je njihovo mnenje, ali bi Googlove 

storitve lahko zaţivele v slovenskem osnovnošolskem prostoru, ali vidijo moţnost uporabe 

teh storitev v svojem poklicu ter ali bi Googlove storitve pripomogle k laţjemu izvajanju 

sodelovalnega dela.  
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2. Računalnik in splet 

2.1. Računalnik v razredu 

Računalniška znanja so pomembna pri pripravi učencev na ţivljenje v informacijski druţbi, ki 

se z novostmi spreminja iz dneva v dan ter od posameznika zahteva hitro prilagajanje in 

učenje. Zato je pomembno, da učence pripravimo na te izzive. Naučiti jih moramo kritičnega 

razmišljanja v poplavi informacij.  

Poleg tega, da je računalnik postal del vsakdana, je postal je tudi pomemben pripomoček v 

izobraţevanju. Tako lahko z njegovo uporabo obogatimo pouk, saj nam splet omogoča 

uporabo nešteto storitev (ogromno od njih brezplačnih), ki pripomorejo k učinkovitejšemu 

pouku, saj lahko učitelj pri pouku izvaja različne aktivnosti. Računalnik in informacijska 

tehnologija ne moreta nadomestiti učitelja, lahko ga razbremenita in mu omogočita, da 

postane z njuno pomočjo bolj nazoren ter da čas, ki ga pri tem pridobi, uporabi za delo z 

učenci. 

Z uporabo računalnika, zlasti pripomočkov, kot so spletne storitve in programski izdelki, 

omogočimo kvalitetnejše učenje učencem z različnimi učnimi stili. To lahko doseţemo z 

ogledom videoposnetkov, prebiranjem besedil, opazovanjem ter izdelovanjem skic in načrtov, 

poslušanjem posnetkov, ogledom demonstracij ... Abstraktne teme s pomočjo izbranih 

pripomočkov predstavimo bolj nazorno in zanimivo, učenec pa je bolj aktiven, samostojen in 

raziskuje ter gradi nova znanja s pomočjo računalniške tehnologije. 

Z različnimi načini uporabe računalnika (demonstracija, praktično delo, opazovanje ...) 

popestrimo pouk, motiviramo učence, spodbujamo ustvarjalnost ter omogočamo sodelovanje 

in izraţanje (v besedi, sliki, zvoku, filmu, kombinaciji vsega). 

Storitve in programje lahko uporabimo pri vseh fazah pouka; pri motiviranju učencev, 

uvajanju nove snovi, utrjevanju in ponavljanju, pa tudi pri preverjanju znanj.  

Cilj izobraţevanja je oblikovanje osebe, ki je sposobna kritičnega mišljenja in ustvarjanja, 

odprtega komuniciranja, medkulturno orientirana, sposobna uporabljati moţnosti sodobne 

računalniške tehnologije in organizirati lastno vseţivljenjsko izobraţevanje ter odgovorno in 

avtonomno delovati [6]. Zato je pomembno, da se kot učitelj zavedamo teh ciljev in učencem 
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posredujemo kvalitetne informacije, ki jih bodo lahko uporabili na več področjih, ne le pri 

izobraţevanju.  

Prednosti uporabe računalnika (namesto knjige ali kakega drugega pripomočka) so gotovo v 

tem, da v povezavi s spletom ponuja različne aktivnosti za učence, hitro beleţenje informacij 

in nato z nekaj kliki tudi spremembo le-teh. Vsebine lahko vseskozi dopolnjujemo in 

prilagajamo (tako celotnemu razredu kakor tudi posameznim učencem), pri samostojnem delu 

pa si učenci sami prilagajajo tempo in način dela. Učencem je delo z računalnikom zanimivo, 

kar privede do večje motiviranosti, ob primerni rabi pa tudi do večje učinkovitosti, če seveda 

izključimo vse moţne moteče faktorje kot so npr. spletni klepeti, nepotrebno brskanje po 

spletu z ogledovanjem kratkih filmov ali poslušanjem glasbe.  

Ne smemo prezreti sledeče dejstvo: sam računalnik ne more nadomestiti učiteljeve prisotnosti 

v razredu. Tako naj bo le učiteljev pripomoček, nikakor pa ne zamenjava, saj mora učitelj 

skrbno načrtovati in pripraviti vsebine, ki so učencem predstavljene z uporabo računalnika. 

Ravno tako morajo biti vnaprej natančno znana navodila za delo in pravila pri uporabi 

računalnika (predvsem da omejimo uporabo druge programske opreme, ki zmoti učenca, da ta 

potem ne sledi več samemu pouku). Učitelj mora poleg prilagajanja vsebine skrbeti za 

posodobitve programske opreme in vzdrţevanje računalnika. Običajno za to poskrbi 

računalničar na šoli, veliko dela pa mora opraviti tudi sam. Torej je pomembno, da se učitelj 

seznanja z novostmi in skrbi za lastno informiranost na področju računalništva, kljub temu da 

včasih to ni njegovo strokovno področje.  

 

2.2. Splet 2.0 

Z uveljavljanjem spleta v osnovni šoli je prišlo do novih moţnosti poučevanja. Na razpolago 

so, poleg ţe obstoječe programske opreme, tudi spletne storitve. Teh je ogromno, med 

kolikimi bomo izbirali, je odvisno od naših zahtev – v katerem jeziku naj bo storitev, ali smo 

zanjo pripravljeni plačati, kakšne so naše povezave s spletom, zakaj jo potrebujemo … 

Splet 2.0 v primerjavi s spletom 1.0 spodbuja sodelovanje, individualno ustvarjanje, omogoča 

večji nadzor posameznika nad spletom, mu omogoča lasten doprinos … Če je uporabnik 

spleta prej bil le bralec, ima sedaj moţnost, da [5]: 

- objavlja različne vsebine (besedila, slike, glasbo, video),  
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- druţbeno zaznamuje gradiva,  

- deli gradivo z drugimi,  

- spreminja svoja gradiva, ravno tako tudi gradiva drugih, 

- s prijavo na spletno stran prilagodi pogled in vsebino le-te svojim ţeljam, 

- oblikuje svoj uporabniški profil, 

- komentira in ocenjuje prispevke drugih,  

- komunicira z drugimi uporabniki, 

- se povezuje z ostalimi v različne skupine, 

- se prijavi na obvestila (ali RSS obveščanje) o spremembah na strani. 

Splet 2.0 ni le medij za prenos in uporabo informacij, ampak se z njegovo pomočjo vsebina 

gradiv izmenjuje, posreduje in spreminja. Komuniciranje poteka na več nivojih – pisno, 

govorno, s slikami, zvočnimi in video posnetki. Idejo spleta 2.0, ki spodbuja vključevanje in 

sodelovanje, pa je moč izkoristiti tudi v izobraţevanju, posebno pri skupinskih oblikah dela, 

kar bomo podrobneje opisali v naslednjem poglavju. 

 

2.3. Računalništvo v oblaku 

Z mnoţično uporabo računalnikov in spleta, z izboljševanjem spletnih povezav ter 

uveljavljanjem ideje o povezovanju in sodelovanju, z razvojem navidezne (virtualne) 

tehnologije in z zmanjševanjem stroškov se uresničuje ideja o skupni rabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije.  

Ena od definicij računalništva v oblaku (angl. Cloud Computing) se glasi: gre za uporabo 

računalniških tehnologij in storitev na spletu, kjer upoštevamo koncept, da uporabnik ne 

potrebuje znanj za upravljanje infrastrukture, ki storitve omogočajo [29]. Zamisel je ta, da 

lahko pridemo do virov, programske opreme in informacij kadarkoli in kjerkoli preko 

brskalnika, povezanega v splet. Instalacija in zagon programov z osebnega računalnika ni 

potrebna, tudi nadgradnja ni v naših rokah. Enostavno se poveţemo s spletom, obiščemo stran 

in nadaljujemo z delom.  

Ime oblak se uporablja kot metafora za internet, ki je potreben za prenos podatkov v obe 

smeri. Pomeni pa tudi navidezen prostor, kjer uporabnik uporablja tehnologijo, kadar jo 

potrebuje in kolikor dolgo jo potrebuje. To tehnologijo mu ponujajo ponudniki internetnih 
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storitev ter podjetja, ki ponujajo storitve v oblaku. Pravzaprav smo ţe dolgo del računalništva  

v oblaku (primer elektronske pošte Gmail, Yahoo …), a šele zadnja leta prihaja do 

uveljavljanja ideja o spremembi načina shranjevanja in upravljanja s podatki ter storitvami, 

kjer se vse dogaja v oblaku in ne pri uporabniku [10]. 

In čemu uporabiti pisarno v oblaku, če ima vsak računalnik v osnovni šoli nameščeno 

pisarniško opremo na trdem disku? Res je, da je potreben dostop do interneta, če ţelimo 

uporabljati to vrsto storitev, a dobra stvar je ta, da lahko do svoje zbirke dokumentov 

dostopamo kadarkoli in od kjerkoli. Pa naj bo to iz računalniške učilnice ali zbornice, iz šole 

ali od doma, z osebnega računalnika ali s telefona. Tako se izognemo čakanju na prost 

računalnik v zbornici, na katerem imamo shranjen dokument, prenašanju dokumentov na 

skupni disk, pošiljanju vseh različic dokumentov kolegom ali učencem, do dokumentov lahko 

dostopamo med vikendi, prazniki ali pozno zvečer. Če ţelimo nek dokument deliti še z 

učitelji, ki poučujejo isti predmet, to storimo le z nekaj kliki. Nič več iskanja po hodnikih, da 

bi uskladili termin za sestanek, nič več nepotrebnega tiskanja in onesnaţevanja okolja.  
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3. Računalniško podprto sodelovalno učenje in konstruktivizem 

Z vpeljavo računalnikov in interneta v vsakodnevni pouk so se pojavile tudi nove moţnosti za 

podporo učenju. Vejo didaktičnih znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem načinov učenja, ki 

sloni na sodelovanju in je podprto z uporabo računalnikov in interneta, imenujemo 

računalniško podprto sodelovalno učenje (angl. Computer Supported Collaborative Learning, 

CSCL). Pri CSCL učitelj uporablja računalniško podprto okolje, kjer izvaja aktivne oblike 

poučevanja. Pri aktivnih oblikah so učenci običajno bolj motivirani kot pri tradicionalnem, 

frontalnem pouku, omogočena je individualizacija in fleksibilnost poučevanja, rdeča nit pa je 

spodbujanje učencev k učenju v skupinah, včasih gre za vzajemno učenje med učenci in ne 

neposredno od učitelja [1], [12]. 

Pri sodobnem poučevanju se velikokrat opiramo na osnovno konstruktivistično idejo, da je 

učenje aktiven miselni proces, kjer učeči sam konstruira lastno znanje v procesu osmišljenja 

svojih izkušenj, ob nadgrajevanju ali spreminjanju obstoječih idej oziroma razlag. Znanja ne 

moremo prenašati iz učitelja na učenca, ampak ga mora zgraditi učenec sam [16], [25].  

Računalniško podprto sodelovalno učenje omogoča aktivne oblike učenja, kjer je učenec 

aktiven, sam gradi znanje tako, da poišče ustrezno gradivo, ga preuči in reši problem. 

Učencem se definira problem, ki ga nato rešujejo skupaj v skupinah. Pozorni moramo biti, da 

opredelimo ustrezne probleme, ki niso preveč preprosti, da bi se učenci ob njih dolgočasili, in 

ne preveč zahtevni, da učenci ob njih ne bi obupali [1]. Pomembno je tudi to, da so problemi 

povezani z realnim ţivljenjem, kar motivacijsko vpliva na učenca. Kompleksne situacije 

učencem razloţimo z verodostojnimi in zanesljivimi primeri, ki so jim znani iz vsakdanjega 

(socialnega) ţivljenja ter so jim pomembni oziroma jim predstavljajo uporabno vrednost. 

Gradiva naj vsebujejo različne stopnje zahtevnosti, s čimer učencem omogočimo, da si 

izberejo sebi primerno teţavnost naloge. Če je namreč naloga učencu preteţka, izgubi voljo in 

pogum, da bi jo reševal. Če pa je naloga učencu prelahka, mu ne predstavlja izziva, nalogo 

rešuje pasivno in brez pravega premisleka. 

Za učitelja je izziv zagotavljanje primernih in ustreznih okvirjev, na katere učenci nadgradijo 

in oblikujejo znanje ter razumevanje. Hkrati pa moramo učitelji v procesu poučevanja 

učencem nuditi pomoč in oporo, ne smemo biti le prenašalci znanja [17]. Učence moramo 

motivirati, jih voditi pri pridobivanju znanja in sodelovanju s sošolci v skupini. Pri 

konstruktivizmu nadzor nad procesom učenja prehaja na učenca, ki igra aktivno vlogo učnega 
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procesa. Do tega pride pri reševanju realnih in smiselnih problemov. Le-te pripravi učitelj, 

nato pa je njegova naloga biti podpora in pomoč, če je to potrebno. Ves čas je pobudnik in 

svetovalec v učnem procesu učenca [25]. 

Da bi čim bolj izkoristili potencial konstruktivistične teorije, v razredu manj časa namenimo 

frontalni razlagi, več dialogu. Pri pouku uporabljajmo vodene pristope, ki pripeljejo do 

odkritja, ne pa suhoparno podajanje snovi. Spodbujali naj bi sodelovanje, projektno delo, 

samostojno iskanje virov ter sodelovalno učenje. Pri preverjanju znanja se osredotočimo na 

učenčevo refleksijo, pisanje seminarjev, predstavitev projektnega dela, portfolij in podobno.  

Pri sodelovalnem učenju ne gre le za učenje snovi, vpeto v okvir šolskega sistema. 

Opazujemo tudi socialni vidik učenja, saj učenje poteka v skupnosti – kot smo tega vajeni v 

ţivljenju, obdani z druţino, prijatelji in ostalimi. Učenje, ki poteka v skupini, je bolj 

učinkovito kot individualno. Vrstniki v skupini nudijo povratno informacijo drug drugemu, si 

pomagajo, ali pa si osvetlijo probleme z različnih zornih kotov, kar izboljšuje kakovost 

učenja. Učenec ima odgovornost tako do sebe kot do skupine, vseskozi prihaja tudi do 

konsenzov. Za sodelovalno učenje ni enostavnega recepta; okolje za računalniško podprto 

sodelovalno učenje ne more kar omogočati sodelovanja, lahko pa ustvari pogoje, v katerih bo 

prišlo do učinkovite interakcije v skupini. Seveda delo v skupinah privede tudi do teţav, saj 

so v njej različnih posamezniki z različnimi navadami. Pojavijo se razlike v ciljih, prioritetah 

in pričakovanjih, prihaja do konfliktov med sodelujočimi zaradi različnih načinov dela in 

komuniciranja, spopadejo se razmerja moči med sodelujočimi, pride lahko tudi do poskusov 

zlorabe dela v skupini, ko posameznik ni odgovoren in ne opravi svojega dela, ob koncu pa 

ţanje uspeh ostalih članov skupine.  

Konstruktivizem ne zahteva le aktivnega učenca, temveč tudi aktivnega učitelja, ki mora pri 

učencih vzbuditi zanimanje, biti mora odprt, strpen in izviren ter pripravljen na drugačna 

stališča in mnenja, s katerimi se ne bo nujno strinjal, a jim mora biti sposoben podati 

konstruktivno kritiko, saj se »… ponuja tudi priročno opravičilo za to, da odgovornost za 

učiteljev neuspeh pri pouku preloţi na individualno konstruirane stvarnosti učencev« [8]. 

Ravno zato je nujna aktivnost, odprtost in strpnost učitelja, da skuša razumeti, kako razmišlja 

učenec in na kakšen način je prišel do teh zaključkov, saj »… po mnenju konstruktivistov ne 

moremo nikoli popolnoma zanesljivo vedeti, kakšna je stvarnost »po sebi« - zunaj našega 

zaznavanja in neodvisno od njega. Posledica: ni objektivnega merila za pravilnost tistega, kar 

zaznavamo in vemo« [8]. 
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Res je, da obstaja mnogo računalniških storitev, ki podpirajo sodelovalno učenje, a kljub temu 

priprava na tako vrsto pouka učitelju vzame veliko časa, da pripravi ustrezno učno snov, 

preuči ustrezne računalniške programe oziroma spletne storitve ter jih predstavi učencem. 

Ravno te storitve pa omogočajo pridobivanje znanja v skupinah, učenci lahko predstavijo 

svoje ideje, znanje, ugotovitve, ob koncu tudi predstavitev celotnega dela in celo izvedbo 

razprave. Pri delu jim je v pomoč dostop do skupnih dokumentov, kjer podajajo kritike na 

prebrano. Ob koncu dela mora učitelj poskrbeti za objavo dokumentov, da so na ogled ostalim 

skupinam. Sluţijo kot pripomoček za ponovitev ali zgolj kot dokumentacijsko gradivo. 

Najpomembnejša pa je učiteljeva povratna informacija skupini o dosegi zastavljenih ciljev. 

Gotovo niso na učiteljevi strani omejen čas in velike skupine učencev v razredu, poudarek na 

zunanjem ocenjevanju ter natrpan učni načrt, čeprav sam učni načrt predvideva aktivno 

vključevanje učenca v učni proces [16], [24].  

  



Bloomova taksonomija 

12 

 

4. Bloomova taksonomija 

Taksonomije učnih ciljev pomagajo učiteljem pri sestavljanju, izbiri in kritični analizi nalog 

za preverjanje, usmerjale pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka. V ta namen je nastalo 

več klasifikacij ciljev, med katerimi je največjo popularnost dosegla Bloomova taksonomija, 

ki jo bomo predstavili v tekočem poglavju. 

4.1. Opis Bloomove taksonomije 

Učitelji se pri poučevanju, utrjevanju in preverjanju znanja opiramo na učne cilje, da delo 

poteka dosledno in objektivno. V pomoč nam je taksonomija učnih ciljev. 

»Taksonomija pomaga sistematično razvrstiti pojave v skladu z določenimi načeli. Tako naj 

bi taksonomija učnih ciljev pomagala učiteljem pri sestavljanju, izbiri in kritični analizi nalog 

za preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka« [14]. 

Bloomova taksonomija omogoča sistematično klasifikacijo procesov mišljenja in učenja. 

Razdeljena je na šest stopenj oziroma nivojev kognicije, ki si hierarhično sledijo glede na 

stopnjo zahtevnosti.  

Bloomova digitalna taksonomija je nadgradnja Bloomove revidirane taksonomije, saj pri 

poučevanju upošteva tudi uporabo sodobne tehnologije ter vpeljavo informacijsko-

komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraţevanje in naš vsakdan. 

Višji miselni procesi 

Ustvarjanje 

Evalviranje 

Analiziranje 

Uporabljanje 

Razumevanje 

Pomnjenje 

Nižji miselni procesi 

Tabela 1 Hierarhija miselnih procesov 

Nivoji Bloomove taksonomije (od niţjih 

miselnih procesov k višjim): 

Pomnjenje (angl. Remembering) 

Razumevanje (angl. Understanding) 

Uporabljanje (angl. Applying) 

Analiziranje (angl. Analysing) 

Evalviranje (angl. Evaluating) 

Ustvarjanje (angl. Creating) 
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4.2. Razdelitev in opis stopenj 

Pomnjenje 

Pomnjenje je najniţji miselni proces, a kljub temu nadvse pomemben pri procesu učenja, saj 

je temelj za višje miselne procese. O pomnjenju govorimo, ko gre za pridobivanje, 

prepoznavanje in priklic znanja iz dolgoročnega spomina [4].  

Glagoli, povezani s procesom pomnjenja, so: prepoznati, našteti, opisati, identificirati, 

poimenovati, ponoviti, definirati, najti, obnoviti … [4]. 

Primeri:  

Definiraj kotne funkcije v (raznostraničnem) pravokotnem trikotniku.  

Kaj je ulomek? 

Naštej vhodne enote računalnika. 

Kakšno končnico imajo dokumenti, ki so ustvarjeni v urejevalniku besedil Microsoft Word? 

Imenuj glavno mesto Švedske. 

Naštej tri funkcijske razlike med vasjo in mestom. 

 

Razumevanje 

Proces razumevanja gradi povezave med pojmi in znanji. Učenec pojem razume in ga zna 

opisati s svojimi besedami, iz dane snovi zna izluščiti bistvo in le-to opisati s svojimi 

besedami, navesti zna nove, ne ţe slišane primere [4]. 

Razliko med tem ali je učenec na stopnji poznavanja ali na stopnji razumevanja,  se ponazori 

s preprostim primerom: otroka, ki ţe zna šteti do 5, povprašamo, koliko prstov ene roke mu 

kaţemo. Če zna pojme, kot so števila 1, 2, 3, 4, 5 povezati s prikazanim, gre za razumevanje, 

sicer le za pomnjenje. 
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Glagoli, povezani s procesom razumevanja, so: razloţiti, povzeti, parafrazirati, primerjati, 

pojasniti, ponazoriti … [4]. 

Primeri: 

Razloţi geometrijski pomen reševanja sistema dveh enačb z dvema neznankama. 

Zapiši izjavo v simbolni obliki: Točka A ni element premice p. 

Primerjaj zanke for, while in repeat. 

Pojasni razliko med datoteko in mapo (v operacijskem sistemu Microsoft Windows). 

Kakšno vrsto naselja prikazuje slika? 

 

Slika 1 Fotografija naselja [45] 

Klimogramu določi tip podnebja. 

 

Slika 2 Klimogram [43] 
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Uporabljanje 

Gre za zmoţnost uporabe naučene spretnosti v situaciji, ki je podobna ţe obravnavani, a 

vendar z nekaj novostmi, saj problem ne sme biti rešljiv rutinsko [4].  

Glagoli, povezani s stopnjo uporabljanja, so: izvršiti, uporabiti, narediti, pokazati, računati, 

rešiti, napisati, skicirati … [4]. 

Primeri: 

Skiciraj pravokotnik, če je stranica a 3-krat krajša od stranice b. 

Reši enačbo: 
 

 
    . 

Pretvori desetiško število 235(10) v dvojiško število X(2). 

V Google Preglednici uporabi funkcijo SUM, da sešteješ prvih dvajset zapisanih števil. 

S pomočjo razpoloţljivih pripomočkov določi pretok vodotoka. 

Kateri dejavniki najbolj vplivajo na gostoto poselitve območja na sliki? 

 

Slika 3 Satelitski posnetek kraja Grosuplje [44] 
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Analiziranje 

Pri analiziranju razstavimo celoto na posamezne sestavne elemente sporočila. Bistvena je 

analiza hierarhije odnosov med elementi, saj jih ţelimo primerjati, ugotoviti njihove odnose, 

vzorce in posledice njihovih povezav. Cilj analiziranja je tako večja jasnost in preglednost, ne 

samo sporočila, ampak tudi samega načina prenašanja le-tega [4]. 

Glagoli, povezani s stopnjo analiziranja, so: analizirati, primerjati, razčleniti, ločevati, urediti, 

razlikovati, kategorizirati, razvrščati … [4] 

Primeri: 

Analiziraj ničle grafa kvadratne funkcije glede na diskriminanto kvadratne funkcije. 

Razvrsti podana telesa v dve skupini glede na skupne lastnosti.  

 

Slika 4 Geometrijska telesa [37] 

Primerjaj rastrsko in vektorsko grafiko.  

Predvidi razplet različnih scenarijev naraščanja prebivalstva v Sloveniji. 

Presodi intenzivnost kmetijstva v pokrajini na sliki. 

 

Slika 5 Fotografija Posavja [40] 
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Evalviranje 

Učenec oblikuje presojo vrednosti ideje, za to so potrebni standardi in kriteriji, ki jih lahko 

učenec določi sam, ali pa mu jih poda učitelj [4]. 

Glagoli, povezani s stopnjo evalviranja, so: preveriti, predvideti, kritizirati, eksperimentirati, 

soditi, testirati, opaziti, spremljati … [4]. 

Primeri: 

Ali zapis  ( )       sovpada z narisanim grafom funkcije? 

 

Slika 6 Graf parabole [42] 

Kolikokrat se poveča prostornina stoţca, če petkrat povečamo višino stoţca, polmer pa ostane 

enak? Kolikokrat se poveča prostornina stoţca, če petkrat povečamo polmer stoţca, višina pa 

se ne spremeni?  

Presodi, kakšen vpliv na posameznika ima uveljavljanje spleta v vsakdanjem ţivljenju. 

Kritično obravnavaj rabo spletne strani www.e-um.si pri pouku matematike. 

Ovrednoti učinke termoelektrarne v Trbovljah za lokalno prebivalstvo, občino, regijo … 

Predvidi spremembe, ki bi nastale v avstralski puščavi na območju skalnatega monolita Uluru, 

če bi na tem območju prišlo do znatnega povečanja padavin skozi daljše časovno obdobje. 

  

http://www.e-um.si/
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Ustvarjanje 

Pri ustvarjanju zdruţujemo elemente v povezano in funkcionalno celoto, lahko pa s pomočjo 

proizvajanja ter načrtovanja elemente preuredimo v nove vzorce in strukture [4]. 

Glagoli, povezani s stopnjo ustvarjanja, so: oblikovati, konstruirati, načrtovati, proizvesti, 

izumiti, izmisliti si, narediti …  

Primeri: 

Samo s šestilom in ravnilom ustvari zanimiv geometrijski vzorec. 

Oblikuj multimedijsko predstavitev na temo varnosti na spletu. 

Izdelaj turistični vodnik domačega kraja. 

Zapiši članek za lokalni časopis z naslovom: Kako kot najstnik preţiveti aktivne počitnice v 

Sloveniji. 
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4.3. Vrste znanja 

Poznavanje dejstev 

Poznavanje dejstev (angl. Factual Knowledge): učenci morajo poznati osnovne elemente na 

pamet, da so seznanjeni z osnovami reševanja problemov, saj gre tudi za razbremenitev 

miselnega aparata med reševanjem nalog, nekaterim učencem pa znanje na pamet daje tudi 

občutek varnosti. Na pamet se učimo besede, simbole, numerična dejstva, formule, definicije 

in izreke itd. [13]. 

Konceptualno znanje 

Konceptualno znanje (angl. Conceptual Knowledge): nanaša se na poznavanje in razumevanje 

obravnavanih pojmov (konceptov) in dejstev. Gre za prepoznavanje in poimenovanje pojmov, 

podajanje primerov in protiprimerov, primerjanje in razlikovanje s sorodnimi pojmi itd. [13]. 

Proceduralno znanje 

Proceduralno znanje (angl. Procedural Knowledge): nanaša se na poznavanje in učinkovito 

izvajanje algoritmov in procedur (metod in postopkov). Gre za pravilno izbiro in uporabo 

postopkov, preverjanje in utemeljevanje pravilnosti postopka, prirejanje postopka ob 

upoštevanju obravnavanega problema. Pri matematiki govorimo o izvajanju geometrijskih 

konstrukcij, o učinkoviti uporabi številskih algoritmov, razbiranje in izdelovanje tabel ter 

diagramov, zaokroţevanju števil pri računanju ipd. [13]. 

Meta-kognitivno znanje 

Meta-kognitivno znanje (angl. Meta-Cognitive Knowledge): je sposobnost uporabe 

konceptualnega in proceduralnega znanja v novih situacijah. Pot reševanja problema učencu 

ni znana od prej; sam mora prepoznati in formulirati problem, uporabiti ustrezno strategijo 

reševanja problema, izvajati razne miselne veščine v novih okoliščinah, na koncu pa mora 

razmisliti o smiselnosti in ustreznosti dobljene rešitve [13]. 



Bloomova taksonomija 

20 

 

4.4. Tabela Bloomove digitalne taksonomije 

Bloomova digitalna taksonomija je predstavljena kot dvodimenzionalna tabela, ki zajema tako 

samo vrsto znanja kot tudi kognitivni proces, da je v pomoč učiteljem pri oblikovanju učnih 

ciljev in standardov znanja v učnem procesu [35].  

Vrste znanja 

Kognitivni proces 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Poznavanje 

dejstev 
naštevanje povzemanje klasificiranje urejanje 

rangiranje 

razvrščanje 
zdruţevanje 

Konceptualno 

znanje 
opisovanje interpretiranje eksperimentiranje razlaganje vrednotenje 

planiranje 

načrtovanje 

Proceduralno 

znanje 
tabeliranje 

napovedovanje 

predvidevanje 

kalkuliranje razločevanje sklepanje 

komponiranje 

ustvarjanje 

sestavljanje 

Meta-

kognitivno 

znanje 

ustrezno 

uporabljanje 
izvrševanje konstruiranje doseganje ukrepanje aktualiziranje 

Tabela 2 Dvodimenzionalna digitalna Bloomova taksonomija [36] 
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Vrste znanja 

Kognitivni proces 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Poznavanje 

dejstev 

Z Googlovim 

iskalnikom poišči 

vire o vhodno-

izhodnih napravah 

računalnika. 

V Google 

Dokumentu naredi 

povzetke za vsa 

podnebja, ki jih 

zasledimo v 

Evropi. 

Poišči in prikaţi 

slike in video 

gradiva, ki se 

nanašajo na 

izbrano temo iz 

računalništva. 

Z Google Zemljo 

poišči našteta 

mesta ter jih 

razvrsti glede na 

tip poselitve: 

Avignon, Brest, 

Buenos Aires, 

Cork, Firence, 

Kijev, Lizbona, 

Ljubljana, Milano, 

Moskva, 

Šentjernej, 

Tripolis, 

Valladolid. 

Razvrsti 

dokumente vseh 

učnih ur izbirnega 

predmeta iz 

računalništva v 

mape Google 

Zbirke, ki so ţe 

ustrezno 

poimenovane. 

Izdelaj 

večpredstavnostno 

gradivo, npr. video 

in ga objavi na 

spletni strani 

YouTube. 

Konceptualno 

znanje 

Z Google Risbo 

nariši miselni 

vzorec z delitvijo 

trikotnikov, poleg 

nariši tudi ustrezne 

primere. 

S programom 

Google SketchUp 

predstavi skupne in 

različne lastnosti 

kvadrata in romba. 

S programom 

Google SketchUp 

predstavi, na 

koliko različnih 

načinov lahko 

razpolovimo 

pravokotnik.  

Z Google Risbo 

ustvari miselni 

vzorec, kjer 

predstaviš osnovne 

značke jezika 

HTML. 

Komentiraj 

prispevke sošolcev 

v Google 

Dokumentu, s 

katerimi sodeluješ 

pri ustvarjanju 

seminarske naloge. 

Z Google 

Zemljevidi načrtuj 

dvodnevni 

kolesarski izlet po 

Dolenjski s 

postanki, ogledi, 

prenočiščem … 

Proceduralno 

znanje 

V Google 

Preglednici 

tabeliraj grafe 

funkcij y=x, y=x2, 

y=x3 in y=x4. 

V Google 

Preglednici 

tabeliraj cene 

osnovnih oblačil, 

nato jih zniţaj za 

50 odstotkov zatem 

pa še za 20 

odstotkov. Predvidi 

končne cene, nato 

jih primerjaj z 

izračunanimi.  

Z Google Zemljo 

poišči ameriški 

zvezni drţavi Utah 

in Nova Mehika. S 

pomočjo ravnila 

izmeri, nato pa sam 

izračunaj površini 

drţav. Dobljeni 

rezultat primerjaj s 

podatki, ki jih 

najdeš na spletu. 

Z Google 

Obrazcem sestavi 

anketni vprašalnik 

z različnimi tipi 

vprašanj na temo 

šolskega izleta. 

Na podlagi 

prikazanega z 

Google Zemljevidi 

in Google Zemljo 

sklepaj o 

naravnogeog. 

značilnostih 

Francije. 

V Google Risbi 

ustvari diagram 

poteka, ki izpiše 

vsa števila med 3 

in 73, ki so deljiva 

s 6 in ne z 18.  

Meta-kognitivno 

znanje 

V Google Zbirki 

ustrezno poimenuj 

mape, ki bodo 

vsebovale učno 

snov vsake ure 

izbirnega predmeta 

iz računalništva. 

Z uporabo 

ustreznih iskalnih 

pojmov v Google 

Zbirki poišči 

dokument v 

mnoţici drugih.   

S programom 

Google SketchUp 

samo z orodjem 

šestila in ravnila 

konstruiraj 

enakostranični 

trikotnik. 

V Googlovo 

Preglednico si 

beleţi aktivnosti po 

urah preko dneva 

mesec dni, nato 

analiziraj podatke 

in jih predstavi z 

ustreznimi 

grafikoni.  

Naredi Google 

Predstavitev, ki bo 

mlade ozaveščala o 

škodljivosti 

kajenja. 

Ustvari .kml 

datoteko za Google 

Zemljo, kjer 

predstaviš 

obogaten virtualen 

ogled znamenitosti 

domačega kraja. 

Tabela 3 Primeri nalog dvodimenzionalne digitalne Bloomove taksonomije 

  



Bloomova taksonomija 

22 

 

4.5. Aktivnosti v razredu 

Bloomova digitalna taksonomija zajema tudi aktivnosti, ki sledijo iz uporabe in vpeljave 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraţevanje in vsakodnevno ţivljenje. 

Spodnji diagram predstavlja stopnje Bloomove digitalne taksonomije s pripadajočimi glagoli, 

poleg pa so zapisani še t.i. »digitalni elementi« oziroma oblike dejavnosti, ki jih izvajamo v 

okviru Bloomove digitalne taksonomije.  

 

Slika 7 Diagram Bloomove digitalne taksonomije [28] 

 

 

  



Bloomova taksonomija 

 

23 

 

4.6. Primeri štiristopenjskih lestvic 

V tem poglavju so predstavljeni primeri štiristopenjskih lestvic vseh nivojev Bloomove 

taksonomije, s katerimi podpremo različne stopnje kognicije po Bloomu. To je lahko 

učiteljem v pomoč pri spremljanju napredka učenca na vseh nivojih Bloomove taksonomije. 

Od osnovnega poznavanja in razumevanja, pa vse do najvišjih miselnih procesov, evalviranja 

in ustvarjanja.  

Pomnjenje 

Stopnja Zaznamki v brskalniku 

1 Učenec doda povezavo med zaznamke. Poleg ne naredi nobenih oznak ali opisa. Pri 

lokalno shranjenih zaznamkih opazimo pomanjkanje strukturiranosti in organizacije. 

2 Učenec doda povezavo med zaznamke in jo shrani v poimenovano mapo ali pa jo doda 

na spletno stran socialnih zaznamkov. Ponekod so pri zaznamkih zabeleţene še oznake 

ali opisi. Zaznamki so dodani ne glede na veljavnost ali vrednost strani. 

3 Učenec shrani povezavo na spletno stran socialnih zaznamkov in doda komentarje ali 

oznake. Oznake so večinoma ustrezne in na mestu. Prihaja do podvajanja oznak. 

Učenec razvrsti zaznamke glede na veljavnost in preverjenost strani. Komentarji in 

opisi so preprosti. Učenec deli povezave z vsemi v njegovi mreţi na spletni strani 

socialnih zaznamkov. 

4 Učenec shrani povezavo na spletno stran socialnih zaznamkov in doda podrobne 

komentarje ali izbere primerne oznake. Komentar vsebuje bistvo in povzema vir. 

Komentarji so primerni in uporabni. Ponekod prihaja do podvajanja oznak. 

Zaznamovane strani so preverjene. Učenec deli zaznamke le z določenimi uporabniki iz 

njegove mreţe na spletni strani socialnih zaznamkov. 

Tabela 4 Primer štiristopenjske lestvice pri ustvarjanju zaznamkov v brskalniku [4] 
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Razumevanje 

Stopnja Napredno iskanje z iskalnikom Google 

1 Učenec uporablja osnovno spletno stran iskalnika z vpisom ključnih besed.  

2 Učenec uporablja osnovno spletno stran iskalnika z vpisom ključnih besed, išče s 

pomočjo celotnih besednih zvez. Učenec se znajde med mnoţico zadetkov in prepozna 

tudi zadetke, ki so sponzorirani. 

3 Učenec izbere napredno stran iskalnika in uporabi nekatere kategorije naprednega 

iskalnika (npr. drţava, jezik, tip dokumenta …). Učenec po potrebi spremeni iskalne 

pojme, da dobi primernejše zadetke. Učenec razume rangiranje zadetkov in se med 

njihovo mnoţico znajde ter prepozna sponzorirane.  

4 Učenec izbere točno določen iskalnik ter njegovo napredno stran iskanja in to ustrezno 

argumentira. Pri naprednem iskanju uporabi večino kategorij iskalnika (npr. drţava, 

jezik, tip dokumenta …). Učenec uporabi iskalnik, kjer se iščejo celotne besedne zveze, 

njegove ključne besede so primerne in jih po potrebi spreminja. Učenec razume 

rangiranje zadetkov uporabljenega iskalnika in se med njihovo mnoţico znajde ter 

prepozna sponzorirane. 

Tabela 5 Primer štiristopenjske lestvice pri naprednem iskanju z iskalnikom Google [4] 
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Uporabljanje 

Stopnja Google Dokumenti – sodelovalno delo 

1 Učenci pri sodelovalnem delu uporabljajo le nekatera priporočena orodja, pri urejanju 

niso pozorni na podrobnosti. Teţave se kaţejo pri obliki in strukturi dokumenta. 

Komentarji in kritike so napisani naključno in se ne nanašajo na del dokumenta, kjer so 

zapisani. 

Učenčev prispevek pri sodelovalnem delu ni dovolj velik, njegova podpora ostalim 

članom je majhna, zapisani komentarji pogosto neprimerni in moteči. 

Vloge članov pri sodelovalnem delu niso točno znane, naloge pa razporejene 

nesorazmerno ali nepravično. 

Člani delajo neodvisno in naloge pogosto niso opravljene. 

Prispevki članov so netočni, nepravilni in kaţejo na pomanjkanje priprav in načrtovanj. 

2 Učenci pri sodelovalnem delu uporabljajo več priporočenih orodij, pri urejanju prihaja 

do pomanjkanja pozornosti pri podrobnostih, teţave se pojavijo tudi pri obliki in 

strukturi dokumenta. Komentarji in kritike so pogosto napisani naključno in se ne 

nanašajo na del dokumenta, kjer so zapisani. 

Učenec pri sodelovalnem delu prispeva svoj deleţ, ravno tako se trudi spodbuditi k delu 

tudi ostale. 

Vloge članov so določene, a pogosto netočno, nesorazmerno ali nepravično. 

Člani delajo neodvisno in naloge pogosto niso popolnoma opravljene. 

Prispevki članov so netočni, nepravilni in kaţejo na pomanjkanje priprav in načrtovanj. 

3 Učenci pri sodelovalnem delu uporabljajo večino priporočenih orodij, urejanje je 

izvedeno korektno, komentarji in kritike so večinoma zapisani na pravih mestih 

dokumenta in so aktualni. 

Učenec pri sodelovalnem delu pravično prispeva svoj deleţ, s komentarji se trudi 

spodbujati tudi ostale. 

Učenci s končnim izdelkom večinoma doseţejo zastavljene cilje, njihove naloge in 
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vloge članov so povečini izpolnjene.  Pri delu sodelujejo in se med seboj podpirajo. 

Posamezni člani opravijo svoje delo in k temu spodbudijo tudi ostale. 

Prispevki članov so točni in kaţejo na dokaj ustrezno pripravo in načrtovanje. 

4 Učenci pri sodelovalnem delu uporabljajo vsa priporočena orodja, urejanje je natančno, 

komentarji in kritike so zapisani na pravih mestih dokumenta in se nanašajo na dano 

vsebino. 

Učenci znotraj skupine pravično prispevajo k nalogi in se s komentarji med seboj 

spodbujajo. 

Učenci s končnim izdelkom popolnoma doseţejo zastavljeni cilj, njihove naloge so 

opravljene, vloge članov izpolnjene.  Pri delu sodelujejo in se med seboj podpirajo. 

Posamezni člani opravijo svoje delo in k temu spodbudijo tudi ostale. 

Prispevki članov so točni in kaţejo na ustrezno pripravo in načrtovanje. 

Tabela 6 Primer štiristopenjske lestvice pri uporabi Google Dokumentov za sodelovalno delo 
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Analiziranje 

Stopnja Google Preglednica 

1 Učenci skušajo pridobljene podatke urediti v polja tabele. Večina polj je poimenovanih. 

Nekateri vneseni podatki so netočni, učenci ne pokaţejo dovolj znanj glede na tipe 

pridobljenih podatkov ali znanj pri urejanju teh podatkov. Učenci so netočni in 

nedosledni pri oblikovanju dokumenta. 

Pri predstavitvi podatkov uporabijo neprimeren grafikon glede na zbrane podatke. 

Podatkov ne analizirajo, ne predstavijo analiz in zaključkov. Učenci se ne zavedajo 

napak in netočnih podatkov. Pridobljenega znanja oziroma ugotovitev ne skušajo 

povezati z ţe obstoječim. 

2 Učenci pridobljene podatke uredijo v poimenovana polja tabele. Nekateri vneseni 

podatki so netočni, učenci pokaţejo nekaj znanja pri razvrstitvi podatkov glede na tip 

podatka – numerični, alfanumerični. Podatke znajo urediti s pomočjo formul, enačb, s 

sortiranjem ali s filtri. Pojavijo se napake pri urejanju podatkov. Oblika dokumenta je 

dokaj primerna. 

Pri predstavitvi podatkov v večini primerov uporabijo primeren grafikon, tudi 

predstavitev je dokaj primerna glede na namen predstavitve in občinstvo. Učenci 

skušajo predstaviti zaključke, a so pri analizi netočni. Večinoma se napak in netočnih 

podatkov ne zavedajo. Pridobljeno znanje skušajo povezati z ţe usvojenim. 

3 Učenci pridobljene podatke uredijo v primerno poimenovana polja tabele. Vnos 

podatkov je po večini točen, učenci pokaţejo znanje pri razvrščanju podatkov glede na 

tip podatka. Podatke uredijo s pomočjo formul, enačb, s sortiranjem ali s filtri. Glede na 

ureditev je podatke moţno analizirati. Pojavijo se nekatere napake pri urejanju 

podatkov. Oblika dokumenta je primerna. 

Pri predstavitvi uporabijo primeren grafikon, ki ţe sam kaţe na zaključke. Učenci sami 

analizirajo in predstavijo zaključke, ponekod pride tudi do netočnosti pri analizi 

podatkov. Prepoznajo nekatere napake pri pridobivanju, pregledu in obdelavi podatkov. 

Pridobljeno znanje znajo povezati z ţe usvojenim. 

4 Učenci pridobljene podatke uredijo v primerno poimenovana polja tabele. Vnos 

podatkov je točen, učenci pokaţejo znanje pri razvrščanju podatkov glede na njihov tip. 

Podatke uredijo s pomočjo formul, enačb, s sortiranjem ali s filtri. Glede na ureditev je 
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podatke moţno analizirati. Pri urejanju podatkov ne pride do napak. Oblika dokumenta 

je primerna. 

Pri predstavitvi uporabijo primeren grafikon (primerne oznake, grafikon je podroben in 

primerno strukturiran), ki ţe sam kaţe na zaključke. Učenci sami analizirajo in jasno 

predstavijo zaključke. Prepoznajo nekatere napake pri pridobivanju, pregledu in 

obdelavi podatkov. Pridobljeno znanje znajo povezati z ţe usvojenim. 

Tabela 7 Primer štiristopenjske lestvice pri uporabi Google Preglednice [4] 

 

 

Evalviranje 

Stopnja Vrednotenje informacij, virov 

1 Informacije so zbrane le iz enega vira. Preverjanje točnosti vira ni bilo izvedeno. 

Povezave do vira informacij ni podanih. 

2 Informacije so zbrane iz več virov, gre za en sam tip informacije. Ponekod so podane 

povezave do virov informacij. Učenec ne ovrednoti virov informacije. 

3 Informacije so zbrane iz več virov (3-4) in gre za več različnih tipov informacij (2-3). 

Povezave do virov informacije je podana. Nekateri viri izhajajo iz visokih institucij kot 

so drţavne in šolske institucije, enciklopedije, strokovne revije … Nekateri viri 

informacij so ovrednoteni. 

4 Informacije so zbrane iz več virov (4 in več) in gre za več različnih tipov informacij (3 

in več). Povezave do virov informacije so podan. Nekateri viri izhajajo iz visokih 

institucij, kot so drţavne in šolske institucije, enciklopedije in strokovne revije. Viri 

informacij so ovrednoteni. 

Tabela 8 Primer štiristopenjske lestvice pri vrednotenju informacij, virov [4] 
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Ustvarjanje 

 Oblikovanje digitalnega dokumenta v Google Dokumentih 

Stopnja Estetika Funkcionalnost / Funkcija 

1 Postavitvi elementov izdelka ni bilo 

posvečene veliko pozornosti.   

Sestava dokumenta ni povezana. 

V dokumentu skorajda ne zasledimo 

oblikovnih značilnosti ali so uporabljene 

napačno. 

Nekatere izbire barv, postavitve in oblika 

pisave vplivajo na berljivost, posamezni 

deli dokumenta ustrezajo harmoniji in 

ravnoteţju dokumenta. 

Namena in ciljne skupine dokumenta ni 

moč razbrati. 

Dokument ne ustreza namenu ali ciljni 

skupini.  

Informacije niso točne, so neprimerne ali 

teţko dostopne.  

Dokument je neučinkovit ali teţko berljiv. 

2 Postavitev elementov izdelka je 

zadovoljiva.   

Sestava dokumenta je povezana. 

V dokumentu zasledimo nekaj oblikovnih 

značilnosti. 

Glede na namen in cilj je končni izdelek 

ustrezen. 

Nekatere izbire barv, postavitve in oblika 

pisave vplivajo na berljivost. Posamezni 

deli dokumenta večinoma ustrezajo 

harmoniji in dobremu ravnoteţju 

celotnega dokumenta. 

Namen in ciljna skupina dokumenta sta 

navedena. Digitalni dokument je primeren 

glede na svoj namen. 

Nekatere informacije so točne oziroma 

primerne.  

Učenec je poskušal narediti dokument za 

ciljno publiko. 

Nekateri elementi ali deli dokumenta so 

neučinkoviti. 

3 Postavitvi elementov izdelka je bilo 

posvečeno veliko pozornosti, izdelek kot 

celota je ustrezen. 

Namen in ciljna skupina dokumenta sta 

navedena. Digitalni dokument je po 

namenu ustrezen in predstavlja 
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Sestava dokumenta je logično povezana. 

V dokumentu zasledimo dosledno 

uporabo oblikovnih značilnosti. 

Glede na namen in cilj je končni izdelek 

ustrezen. 

Izbira barv, postavitve in oblika pisave 

celotnega dokumenta večinoma ustrezajo 

harmoniji in dobremu ravnoteţju 

celotnega dokumenta. 

informacije ter kaţe na ustvarjalnost in 

skrb učenca. 

Informacije so po večini točne oziroma 

primerne.  

Učenec je naredil dokument za ciljno 

publiko. 

Dokument je po večini učinkovit. 

4 Postavitvi elementov izdelka je bilo 

posvečeno veliko pozornosti, ravno tako 

se vidi, da je bilo veliko dela vloţenega v 

podrobnosti, izdelek kot celota je izvrsten. 

Sestava dokumenta je logično povezana. 

V dokumentu zasledimo dosledno in 

ustrezno uporabo oblikovnih značilnosti. 

Glede na namen in cilj je končni izdelek 

ustrezen. 

Izbira barv, postavitve in oblika pisave 

celotnega dokumenta ustrezajo harmoniji 

in dobremu ravnoteţju celotnega 

dokumenta. 

Namen in ciljna skupina dokumenta sta 

natančno navedena. Digitalni dokument je 

po svojemu namenu ustrezen, nazorno 

predstavlja informacije ter kaţe na 

ustvarjalnost in skrb učenca. 

Informacije so točne oziroma primerne.  

Učenec je jasno naredil dokument za 

ciljno publiko. 

Dokument je učinkovit. 

Tabela 9 Primer štiristopenjske lestvice pri oblikovanju digitalnega dokumenta v Google Dokumentih [3] 
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5. Googlove storitve in njihova možna uporaba v šoli 

V nadaljevanju so predstavljene izbrane Googlove storitve in programska oprema. Poleg 

opisov so podani tudi konkretni predlogi uporabe.  

Izbrane Googlove storitve in programska oprema so: Google Dokumenti (Google Dokument, 

Google Predstavitev, Google Preglednica, Google Obrazec, Google Risba in Google Zbirka), 

Google Koledar, Google Zemljevidi, Google Zemlja in Google SketchUp. 

5.1. Google Dokumenti 

Google Dokumenti (angl. Google Docs) je brezplačna spletna storitev, ki omogoča, da do 

svoje spletne pisarne oziroma dokumentov dostopamo od koderkoli in kadarkoli – če le 

imamo računalnik z nameščenim brskalnikom in dostop do interneta. Najdemo jo na spletni 

strani http://docs.google.com. Potrebna je le prijava, uporabimo uporabniško ime in geslo kot 

pri uporabi Googlove elektronske pošte Gmail. Uporabniški vmesnik spletne pisarne je 

podoben vmesniku elektronske pošte Gmail – dokaj statičen, a pregleden. Ko ţelimo nad 

nekim dokumentom izvršiti dejanje, ga označimo in izvedemo funkcijo. Neposreden klik 

dokumenta sproţi njegovo odpiranje, znotraj uporabniškega vmesnika storitve pa nato hitro 

najdemo informacije, ki so potrebne za delo z dokumentom. Dokumente lahko ustvarjamo 

znotraj storitve, lahko pa jih uvozimo in nato urejamo. Če ţelimo, jih lahko nato tudi 

izvozimo.  

 

Slika 8 Google Dokumenti – uporabniški vmesnik 

http://docs.google.com/
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Začetna stran spletne storitve Google Dokumenti je organizirana z drevesno strukturo map. 

Nekatere mape so pripravljene ţe vnaprej, lahko pa jih dodajamo in poimenujemo tudi sami. 

V pomoč nam je tudi iskalnik, kjer lahko z vnosom ključnih besed, tipom dokumenta ali 

datumom nastanka poiščemo dokumente, mape in podmape. Ker je začetna stran organizirana 

s pomočjo map, je v veliko pomoč pri sortiranju tudi to, da lahko isti dokument shranimo v 

več map hkrati. Učitelj, ki pri svojem delu sodeluje z učenci, drugimi učitelji, strokovnimi 

delavci ali starši, ustvarja pa tudi dokumente za lastno rabo, mu ta organizacija pripomore k 

boljši preglednosti, laţjemu iskanju, hitrejšemu in učinkovitejšemu delu.  

Slabost te storitve je ta, da če ţelimo dostopati in delati z dokumenti, moramo imeti ta čas 

zagotovljen stalen dostop do interneta – hitrost dostopa ni ključna pri osnovnem urejanju 

besedil in preglednic, je pa pomembna, ko v delo vključimo tudi slike. Alternativa je ta, da ko 

smo povezani s spletom, dokumente izvozimo na trdi disk osebnega računalnika, ravno tako 

pa je omogočeno, da dokumente lahko tudi uvaţamo. Tako lahko še vedno kadarkoli in 

kjerkoli dostopamo do dokumentov, ki smo jih ustvarili na trdem disku osebnega računalnika 

in jih nato uvozili v spletno storitev. Če nimamo stalnega dostopa do spleta, smo tako 

prikrajšani le za sodelovalno delo z učitelji na istem dokumentu v realnem času. 

Prednosti uporabe Google Dokumentov so stroški programske (pa tudi strojne) opreme, saj je 

storitev brezplačna, do nje pa lahko dostopamo s kateregakoli računalnika, ki je z 

brskalnikom povezan v splet. Dostop je moţen tudi prek telefona. Prihranimo čas pri 

namestitvi, posodabljanju, ustvarjanju varnostnih kopij, saj zato poskrbi Google. Ravno tako 

je poskrbljeno tudi za uporabo poţarnih zidov in pregled za viruse. Za učinkovito delovanje 

poskrbijo drugi, strokovnjaki na tem področju, mi pa svoj čas in energijo lahko namenimo le 

učinkovitemu delu.  

Omeniti velja, da so vsi dokumenti in podatki, s katerimi delamo v Google Dokumentih, 

shranjeni na streţnikih ponudnika. Vse informacije naj bi bile zasebne in varovane pred 

vpogledi drugih. Ţal sami nimamo vpogleda v gotovost te trditve in je tako ne moremo 

preveriti. Zato morda ni napak, da si najpomembnejše dokumente shranimo tudi na osebni 

računalnik, če morda pride do izgube podatkov na streţnikih. Čeprav obstaja zelo majhna 

moţnost, a vendarle obstaja, da dokumenti niso povsem varni in zaščiteni, je prav, da se 

zavedamo, da če le ni nujno, v dokumente ne zapisujemo podatke, kot so npr. številka 

bančnega računa, zdravstveni podatki, številke kartic … Zdrava mera nezaupanja naj ostaja, a 

konec koncev le pri podatkih, ki neposredno vplivajo na naše ţivljenje. Da bi bil to razlog, da 
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ne bi uporabljali spletnih storitev kot so Google Dokumenti, pa je pametno premisliti, kaj vse 

pridobimo z uporabo le-teh. Konec koncev običajen uporabnik pri dokumentih ne uporablja 

podatkov, ki lahko resno vplivajo na posameznika. Zato je uporaba takih spletnih storitev z 

nekaj malega previdnosti povsem neškodljiva in varna [9].  

Google Dokumenti omogočajo:  

- delo z urejevalnikom besedil Google Dokument (angl. Google Document),  

- delo s predstavitvami Google Predstavitev (angl. Google Presentation),  

- delo s preglednicami Google Preglednica (angl. Google Spreadsheet),  

- delo z obrazci Google Obrazec (angl. Google Form),  

- delo s preprostim risarskim orodjem Google Risba (angl. Google Drawing) in  

- delo z zbirkami Google Zbirka (angl. Google Collection).  
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Poglejmo si nekatere uporabne funkcije, ki so moţne v Google Dokumentih: 

Deljenje dokumentov z ostalimi 

Kot lastnik dokumenta imamo moţnost nastaviti pravice uporabnikov, s katerimi ţelimo 

dokument deliti. Sprva določimo, kakšne vrste dokument bomo ustvarili; ţelimo, da bo 

dokument povsem zaseben, ali ţelimo, da je javen na spletu, ali pa ţelimo, da se ustvari 

spletna povezava, ki jo nato posredujemo tistim, za katere ţelimo, da imajo dostop do 

dokumenta. Imamo vpogled, kdo vse lahko dostopa do dokumenta, kdo ga lahko le prebira in 

kdo ga lahko soustvarja. Če smo mnenja, da se je povezava do našega dokumenta ţe preveč 

razširila, lahko kadarkoli ponovno ustvarimo novo povezavo in tako laţje kontroliramo 

dostop. Če imamo več dokumentov, pri katerih bi ţeleli urediti enake pravice, je moţno tudi 

hkratno urejanje. Imamo tudi moţnost, da z drugimi delimo ne le posamezne dokumente, 

temveč kar celotno mapo. Lastnik dokumenta lahko kadarkoli spremeni pravice dokumenta in 

pravice souporabnikov le-tega. Za tiste, ki pa nimajo ustvarjenega uporabniškega Google 

računa, lahko dokument objavimo na spletu v kar nekaj oblikah (kot spletna stran, .pdf 

dokument, kot Excelovo preglednico) in tako omogočimo ogled vsem. Pri nastavitvah skupne 

rabe lahko z elektronsko pošto obvestimo sodelujoče in jim v sporočilu podamo dodatna 

navodila za delo z dokumentom. 

 

Slika 9 Google Dokumenti – nastavitve skupne rabe 
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Primeri uporabe:  

Več učiteljev istega predmeta skupaj ustvari učni list za učence.  

Učencem omogočimo vpogled v učno snov, ki jo lahko sproti spreminjamo. 

Staršem omogočimo vpogled v program šolskega izleta. 

 

Urejanje dokumentov v realnem času 

Google Dokumenti omogočajo, da dokumente delimo z ostalimi, ravno tako pa omogočajo, 

da isti dokument ureja več ljudi hkrati – gre za spreminjanje v realnem času. Če več ljudi 

hkrati dostopa in spreminja dokument, se v zgornjem kotu uporabniškega vmesnika izpiše 

ime uporabnika, ki ta trenutek spreminja dokument. Poleg tega se obarva del dokumenta, ki je 

bil ravnokar spremenjen s strani druge osebe – tako sledimo, kaj se z dokumentom dogaja ter 

se izognemo iskanju starejših različic dokumentov in njihovemu primerjanju. Da je 

soustvarjanje še laţje, je omogočeno tudi okno za klepet med tistimi, ki istočasno urejajo isti 

dokument. 

 

Slika 10 Google Dokumenti – istočasno urejanje dokumenta z moţnostjo klepeta 
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Primeri uporabe:  

Učenci načrtujejo izdelavo seminarske naloge (»brain storming« – skupinska metoda za 

spodbujanje ustvarjalnega mišljenja [34]). 

Več učiteljev istega predmeta ustvarja pisni preizkus znanja. 

Učitelja hkrati oblikujeta poročilo. 

 

Vpogled v zgodovino nastajanja dokumenta 

Pri dokumentu, ki ga oblikuje več ljudi, imamo vpogled v zgodovino nastajanja dokumenta – 

kdaj in kaj je kdo od sodelujočih v dokumentu spremenil. Tako imamo vsak trenutek 

moţnost, da se vrnemo v prejšnja stanja dokumenta. Ob kliku na eno izmed različic se nam v 

dokumentu obarvano prikaţe takrat narejena sprememba. Če ţelimo, lahko obnovimo to 

različico dokumenta, vse prejšnje pa so izbrisane. Tiste, narejene kasneje, ostanejo v 

zgodovini različic z moţnostjo vpogleda sprememb in uveljavitvijo le-teh. 

 

Slika 11 Google Dokumenti – zgodovina različic dokumenta 

 

Primer uporabe:  

Učitelj ustvari dokument in učencem, ki delajo v isti skupini, določi pravice za soustvarjanje 

dokumenta. Kadarkoli lahko učitelj sproti preveri njihov napredek (kot skupina in kot 

posamezniki) pri ustvarjanju dokumenta.  
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5.1.1. Google Dokument 

Google Dokument (angl. Google Document), urejevalnik besedil pri Google Dokumentih, je 

namenjen ustvarjanju dokumentov, ki smo jih vajeni ustvarjati v okoljih kot so Microsoft 

Word, OpenOffice.org Writer, LibreOffice in drugih. 

Spletni programi ne ponujajo toliko funkcij kot ostali samostojni programi. Toda naj 

uporabnika ne zmede manjše število ikon in gumbov, ki se pojavijo v orodni vrstici. Večina 

funkcij, ki jih povprečen in tudi malo zahtevnejši uporabnik potrebuje za svojo delo, je na 

voljo [9]. 

Uporabniški vmesnik precej spominja na ostale, uporabnikom bolj poznane, samostojne 

programe, zato se v novem okolju dobro znajdemo. Zato pisanje besedil, delo s tabelami, 

vstavljanje slik in drugo ne povzroča teţav. 

V Google Dokumentu je poskrbljeno za: 

- shranjevanje, tiskanje, urejanje in objavljanje dokumenta, moţna je tudi skupna raba 

dokumenta, 

- nalaganje ţe narejenih dokumentov različnih formatov (.html, .txt, .odt, .rtf, .doc, 

.docx), 

- ustvarjanje novih dokumentov, izvoz v različnih formatih (.odt, .pdf, .rtf, .txt, .doc, 

.html),  

- oblikovanje besedila (pisava, poravnava, seznam, zamiki, simboli, …), 

- štetje besed, 

- iskanje besed in nadomeščanje določenih besed z drugimi, 

- vstavljanje tabel, slik in internetnih povezav, 

- preverjanje črkovanja,  

- pregled zgodovine dokumenta in vračanje na katerokoli izmed preteklih različic,  

- sprotno shranjevanje,  

- dodajanje komentarjev, 

- galerijo predlog … 
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Z matematičnim timom smo se odločili, da pripravimo učni list. Zakaj iskati proste termine in 

učilnice, da bi se dogovorili, predstavili svoje ideje? Eden izmed učiteljev ustvari dokument, 

vsi skupaj pa ga lahko oblikujemo. Google Dokument poskrbi, da bo zabeleţeno, kdaj je kdo 

kaj ustvaril, moţen je vpogled tudi v prejšnje različice dokumenta. Če se kdo pridruţi 

ustvarjanju dokumenta kasneje, nima teţav s prepoznavanjem, kdo je prispeval kak deleţ.  

Učencem ţelimo posredovati izvleček učnih ur. Dokument se bo skozi čas spreminjal in 

dopolnjeval, a to ni razlog, da bi ob vsaki spremembi tiskali nove izvode. Dokument lahko 

ustvarimo, spreminjamo in omogočimo, da imajo učenci vedno vpogled v digitalni obliki. 

Tako lahko učenci dokument spremljajo pri pouku, lahko pa do njega dostopajo tudi od doma, 

ko ţelijo osveţiti znanje. 

Pogosto se izvajajo skupinske oblike dela. Učence razdelimo v trojice in jim zadamo nalogo. 

Skupaj morajo prispevati k rešitvi in jo na koncu tudi predstaviti. Če učenci ne uspejo 

uskladiti urnikov, da bi skupaj sestavili dokument, ki predstavlja njihovo delo, jim je lahko v 

pomoč storitev Google Dokument. Učitelj ustvari dokument, ki bo predstavljal njihov končni 

izdelek, določi učence, ki bodo dokument izdelali, in učencem določi pravice do soustvarjanja 

dokumenta. Tako ima učitelj vpogled v delo učencev, ob zaključku odpravi pravice za 

popravljanja dokumenta in ga deli še s preostankom razreda, da si lahko kadarkoli ogledajo 

celoten izdelek. Primer take prakse pri pouku geografije je merjenje zimske temperature v 

mestu, kjer učenci v skupinah ugotavljajo temperaturo iz središča proti periferiji mesta. 

Pri izbirnem predmetu računalništva učence razdelimo v skupine po štiri, vsak od njih pa 

mora predstaviti po eno skupino strojne opreme računalnika (procesor, pomnilne enote, 

vhodno/izhodne enote in vodila). Opravljene naloge vseh učencev v skupini ob koncu tvorijo 

smiselno celoto. Dokument bo učitelj, potem ko ga bo pregledal in bodo upoštevani njegovi 

nasveti za popravke, objavil javno, da bodo njega dostopali vsi učenci razreda.  
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5.1.2. Google Predstavitev 

Storitev Google Predstavitev (angl. Google Presentation) omogoča delo s predstavitvami. 

Namesto oblikovanja papirnatih plakatov, kjer več časa porabimo za izdelavo kot za pripravo 

vsebine, nam Google Predstavitev omogoča hitrejše in učinkovitejše oblikovanje predstavitev. 

Še laţje pa je samo predvajanje predstavitve, saj nam ni potrebno več skrbeti, ali ima 

računalnik, s katerega ţelimo zagnati predstavitev, ustrezno programsko opremo.  

Poskrbljeno je za: 

- shranjevanje, tiskanje, urejanje in objavljanje dokumenta, moţna je tudi skupna raba 

dokumenta, 

- nalaganje ţe narejenih dokumentov različnih formatov (.ppt, .pps), 

- ustvarjanje novih dokumentov, izvoz v različnih formatih (.pdf, .txt, .ppt),  

- enostaven vnos novega diapozitiva, podvajanje ali izbris le-tega, urejanje vrstnega 

reda diapozitivov v predstavitvi,   

- vnos slike in besedila, pa tudi videa iz spletne strani YouTube, 

- vnos oblik (kot so npr. krog, kvadrat, elipsa, puščica …), 

- enostavno spreminjanje teme predstavitve (ozadje, dizajn, barve …),  

- galerijo predlog,  

- pregled zgodovine predstavitve in vračanje na katerokoli izmed preteklih različic,  

- vdelavo predstavitve v blog, spletno stran … 

 

 

Slika 12 Google Predstavitev 
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Diapozitive oblikujemo s pomočjo besedila, slik, tabel, izberemo ozadje ipd. Opremljenost je 

osnovna, a zadovoljiva za oblikovanje predstavitev v razredu. Teţava se pojavi, ko 

uporabljamo slike, ki se morajo najprej prenesti na streţnik, šele nato jih lahko uporabljamo 

pri oblikovanju v naši predstavitvi – pri velikih datotekah slik (kakovostne slike, počasnejša 

povezava) se to časovno zavleče.  

Prikaz predstavitve lahko poteka brez našega poseganja – diapozitiv za diapozitivom. Lahko 

pa sami vplivamo na hitrost prikazovanja diapozitivov s tem, ko ročno preklapljamo naprej. 

 

Primeri uporabe Google Predstavitve: 

- izdelava predstavitve pri računalništvu -  deli računalnika, 

- predstavitev rezultatov projekta, 

- obravnava učne snovi s slikami, video posnetki, 

- prikaz navodil za izdelavo naloge, 

- predstavitev ponavljajočih se napak pri preizkusu znanja, 

- podajanje primerov za utrjevanje med poukom … 
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5.1.3. Google Preglednica 

Storitev Google Preglednica (angl. Google Spreadsheet) je namenjena delu s podatki, z njo 

lahko računamo, analiziramo in upravljamo podatke. Podobna je samostojnim programom kot 

sta Microsoft Excel in OpenOffice.org Calc.  

Kot pri ostalih spletnih storitvah Google Dokumentov, tudi tokrat velja, da spletna storitev ne 

ponuja toliko funkcij kot prej omenjena samostojna programa, a še vseeno dovolj za 

povprečnega uporabnika. 

Poskrbljeno je za:  

- shranjevanje, tiskanje, urejanje in objavljanje dokumenta, moţna je tudi skupna raba 

dokumenta, 

- nalaganje ţe narejenih dokumentov različnih formatov (.xls, .xlsx, .csv, .ods, .txt, 

.tsb), 

- ustvarjanje novih dokumentov, izvoz v različnih formatih (.xls, .csv, .ods, .txt, .pdf, 

.html),  

- urejanje podatkov po vrstnem redu (npr. naraščajoče po abecedi),  

- vstavljanje formul in funkcij (rand(), log(število, osnova), upper(besedilo) …),  

- ustvarjanje padajočega seznama, s katerega si uporabnik izbere vnaprej določeno 

vrednost,  

- delo na več listih znotraj enega dokumenta,  

- zaklepanje posameznih vrstic, stolpcev ali kar celotnih preglednic, tako da imajo 

pravice do sprememb le tisti, ki jih lastnik dokumenta določi,  

- določanje vrste podatka, ki jih souporabniki dokumenta lahko vnesejo v določeno 

celico , 

- sklicevanje na izbrane celice ter izbrana področja, 

- uporabo grafikonov, 

- vstavljanje komentarjev, 

- vstavljanje skript, pripomočkov, slik, obrazcev, risb,  

- galerijo predlog … 
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Slika 13 Google Preglednica 

 

Primeri uporabe Google Preglednice: 

- prikaz ocen, učnega uspeha celotnega razreda, 

- izračun in prikaz različnih variant pri načrtovanju financ za šolo v naravi,  

- tabeliranje zbranih podatkov, ki smo jih pridobili npr. z merjenjem padavin in višine 

reke,  

- računanje matematične verjetnosti (npr. met kocke),  

- predstavitev napredka učenca pri predmetu – ocene, odstotki preverjanj znanja.  

  



Googlove storitve in njihova moţna uporaba v šoli 

 

43 

 

5.1.4. Google Obrazec 

Google Obrazec (angl. Google Form) je odličen pripomoček pri zbiranju informacij. 

Uporabimo ga lahko pri ustvarjanju vprašalnikov in anket. Odgovori so takoj pripravljeni na 

analizo, omogočen je izvoz podatkov v različne formate, z njim smo ekološki, celo 

uporabniki, ki so vsaj malo vešči dela z računalnikom in spletom, jih rešujejo rajši kot tiste v 

papirnati obliki. Pri sestavljanju vprašalnikov si pomagamo z različnimi tipi vprašanj, kjer 

odgovarjajo v sledečih oblikah:  

- kratki odgovori, 

- daljše besedilo, 

- moţno je izbrati več odgovorov, 

- izmed več predlaganih odgovorov si izberejo enega, 

- izbira odgovorov na lestvici (npr. ocena od 1 do 5). 

Glede na izbran odgovor pri izbirnem tipu vprašanj, lahko kontroliramo potek naslednjih 

vprašanj – npr. dodamo podvprašanje. 

Z urejanjem strani vprašanj laţje urejamo vrstni red vprašanj – posebej, kadar ţelimo glede na 

pretekli odgovor kontrolirati potek naslednjega vprašanja.  

Google Obrazec lahko pošljemo po spletni pošti, ga vgradimo v spletno stran, ali pa zgolj 

pošljemo spletno povezavo do obrazca. Odgovori se samodejno beleţijo v realnem času v 

Google Preglednico, kjer si ogledamo odgovore, zabeleţene v tabeli, lahko pa tudi kot 

povzetek odgovorov z ţe oblikovanimi grafikoni, lahko pa grafikone ob koncu raziskave 

oblikujemo tudi sami. 

Lahko se zgodi, da ena oseba obrazec reši večkrat.  

Če uporabljamo plačljiv paket storitev Google Apps, pa si lahko ogledujemo tudi spletne 

naslove ljudi, ki izpolnijo obrazec ter tako izločimo podvojevanja. 
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Z Google Obrazci: 

- zberemo kontaktne številke učencev in njihovih staršev, 

- zberemo povratne informacije učencev (npr. glede izvedbe projekta), 

- izvedemo glasovanje (npr. kdo bo predstavnik razredne skupnosti), 

- preverimo znanje učencev, npr. sprotno preverjanje ob zaključku obravnavanega 

sklopa, 

- opravimo evalvacijo dela ob koncu šolskega leta – vprašalnik posredujemo učencem, 

staršem ali pa zunanjim sodelavcem, 

- učenci jih uporabijo pri raziskovalnih nalogah, 

- naredimo poizvedbo, koliko učiteljev se bo udeleţilo sestanka, kateri termin jim 

ustreza, podajo predloge dnevnega reda sestanka … 

 

Slika 14 Google Obrazec 
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5.1.5. Google Risba 

S storitvijo Google Risba (angl. Google Drawing) lahko ustvarimo organigrame, diagrame 

načrtov, diagrame poteka, nasploh miselne vzorce in drugačne risbe. Vstavimo jih lahko v 

ostale storitve Google Dokumentov in spletne strani. Podobno kot drugod, je tudi tu 

omogočeno sodelovanje z drugimi.  

Poleg ustvarjanja risbe od samega začetka, je omogočeno tudi urejanje slik, ki jih odpremo v 

Google Risbi. Označene dele slike lahko izbrišemo, podvojimo in spremenimo obliko. 

Dodamo lahko tudi elemente, ki nam jih omogoča Google Risba – to so npr. puščice, liki, 

barve, dodajanje besedila itd.  

 

Slika 15 Google Risba – diagram poteka 

 

Primeri uporabe Google Risbe: 

- izris diagram poteka, ki sluţi kot pripomoček pri razumevanju zapletenih postopkov, 

- izdelava miselnega vzorca v skupini ob začetku dela – »brain storming«, 

- izris skice, sheme, 

- risanje preprostih slik. 
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5.1.6. Google Zbirka 

Google Zbirka (angl. Google Collection) omogoča preglednejše shranjevanje in upravljanje z 

dokumenti v storitvi Google Dokumenti. Gre za kombinacijo oznak in map, en dokument pa 

imamo lahko shranjen v več mapah. Boljšo preglednost doseţemo s hierarhičnim 

postavljanjem map (mapa ima podmape itd.), podobno kot smo tega vajeni iz operacijskega 

sistema Windows, ko v Raziskovalcu vidimo strukturo map. Kadar ţelimo več dokumentov 

deliti z drugimi, si delo olajšamo tako, da dokumente shranimo v mapo, kateri nato uredimo 

nastavitve skupne rabe. Te nastavitve bodo nato veljale za vse dokumente v tej mapi. Tako 

prihranimo čas, saj ni potrebno vsakemu dokumentu posebej dodeljevati pravic skupne rabe. 

Ko ustvarimo mapo, lahko dokumente vanjo umestimo s preprostim klikom in potegom 

dokumenta v mapo. Ena izmed uporabnih lastnosti pa je tudi ta, da lahko zbirke prenesemo 

npr. na osebni računalnik. 

 

Slika 16 Google Zbirka – hierarhija map 

 

Učenci in učitelji s preglednim zaznamovanjem map hitro razvrstimo in najdemo ustrezen 

dokument. S skupno rabo poskrbimo za pretok informacij in učinkovito skupinsko delo.  



Googlove storitve in njihova moţna uporaba v šoli 

 

47 

 

5.1.7. Google Cloud Connect 

Google Cloud Connect je Googlov vtičnik za Microsoft Office (2003, 2007 in 2010), ki 

omogoča deljenje in hkratno urejanje Wordovih, PowerPointovih in Excelovih dokumentov z 

drugimi. 

Stvar je nadvse podobna storitvi Google Dokumenti, le da tokrat uporabljamo ţe prej poznano 

programsko opremo Microsoft Office, kjer smo deleţni zajetnejšega števila funkcij, pa še 

privajanju na novo okolje se izognemo. Po namestitvi vtičnika si pri posameznem dokumentu 

izberemo, kdo bo še imel dostop do njega. Spremembe na dokumentu se lahko avtomatično 

beleţijo v oblak, lahko pa vsakič znova spremembe potrdimo s sinhronizacijskim gumbom. 

Spremembe se nato pojavijo tudi pri vseh ostalih, ki souporabljajo ta dokument. Moţnost je, 

da več uporabnikov hkrati ureja dokument, kar se v realnem času vidi tudi pri vsakem 

posamezniku [31].  

Obstaja tudi moţnost, da dokument urejamo brez povezave s spletom. Ko se bomo naslednjič 

povezali v oblak, se bodo spremembe samodejno posodobile. Če pa je med tem časom urejal 

isti dokument še nekdo drug, lahko lastnik dokumenta izbere, čigave spremembe bodo 

obveljale [31]. 

Očitno so pri podjetju Microsoft videli pozitivne lastnosti sodelovanja pri oblikovanju 

dokumentov v oblaku in so se zato tudi sami pridruţili uporabi te ideje. 
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5.2. Google Koledar 

Google Koledar (angl. Google Calendar) je spletni koledar, do katerega lahko dostopamo s 

poljubne naprave z nameščenim brskalnikom, povezane z internetom. Sedaj nismo več 

omejeni na zapise na listih, na koledar, ki je shranjen na namizju osebnega računalnika, na 

opomnike prek telefona ali kaj podobnega.  

Google Koledar ni namenjen le nam, posameznikom – če ţelimo, ga lahko delimo tudi z 

ostalimi in tako laţje usklajujemo skupne dejavnosti. Vanj lahko zabeleţimo dogodek in o 

njem z vabilom obvestimo tudi druge, z drugimi primerjamo proste termine za skupni 

sestanek, lahko pa vodimo le lastno evidenco opravil in dogodkov, za katere si lahko uredimo 

celo opomnik, da nanje ne pozabimo (SMS sporočilo, a zaenkrat ta moţnost v Sloveniji še ne 

deluje; pojavno okno in sporočilo prek elektronske pošte). Koledar lahko vdelamo tudi na 

svoje spletišče (spletna stran, blog …), poleg pa uporabnikom omogočimo, da shranijo 

posamezne ali vse dogodke iz koledarja na spletišču v svoj Google Koledar. 

Učitelj si s pomočjo storitve Google Koledar lahko ustvari več koledarjev. Tako ima koledar, 

ki je namenjen zasebnim opravilom, koledar, ki je namenjen učencem in staršem, koledar, ki 

je namenjen kot pripomoček pri sodelovanju z ostalimi učitelji … Z različnimi barvami 

koledarjev si prilagodimo pogled, saj lahko opazujemo vsak koledar posebej, lahko pa jih tudi 

zdruţimo in v enem časovnem obdobju vidimo vse koledarje hkrati. To nam pride prav še 

posebej takrat, ko si: 

- lastimo več koledarjev,  

- ogledujemo koledarje drugih, ki so nam to omogočili,  

- ogledujemo javno dostopne koledarje,  

- ogledujemo Google Koledarje, ki smo jih zasledili na spletni strani ter si jih dodali v 

lasten Google Koledar,   

- ogledujemo koledar, ki smo ga uvozili iz poštnega nabiralnika kot je Microsoft 

Outlook.  
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Pogled koledarja si lahko prilagodimo -  spremljamo dogodke le enega dneva, celotnega 

tedna, meseca ali pa si nastavimo pogled na poljubno število dni. Priročen je tudi iskalnik, 

kjer s ključnimi besedami poiščemo dogodek, ki nas zanima – npr. s ključno besedo 

»konferenca« bo iskalnik vrnil rezultate dogodkov, ki vsebujejo to besedo. 

 

 

Slika 17 Google Koledar – uporabniški vmesnik 

 

Ne samo, da lahko svoj koledar delimo z drugimi, pri ustvarjanju nekega dogodka (npr. 

sestanek vseh učiteljev, ki poučujejo 9. razrede) lahko hkrati povabimo vse učitelje na ta 

sestanek z vnosom njihovega elektronskega naslova. Ali se bodo sestanka udeleţili, nam 

lahko sporočijo kar prek storitve Google Koledar, saj imajo pri vabilu tri moţnosti odziva – 

da, ne, morda. Pošiljatelj dogodka pa lahko spremlja, koliko učiteljev se bo sestanka 

udeleţilo, saj lahko vsak izmed povabljenih kadarkoli spremeni odgovor, ali se bo sestanka 

udeleţil in hkrati pripiše, koliko gostov pride z njim. 
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Slika 18 Google Koledar – ustvarjanje dogodka, vpis gostov, nastavitev opomnika 

 

 

Slika 19 Google Koledar – pošiljanje e-poštnega sporočila gostom 
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Slika 20 Google Koledar – gost prejme e-poštno sporočilo dogodka 

 

 

Slika 21 Google Koledar – spremljanje odzivov udeleţbe dogodka 

 

Ko svoj koledar delimo z drugimi, omejitve uporabe postavimo sami: kdo lahko vidi koledar, 

koliko informacij lahko prebere, kdo ga lahko sooblikuje. 

V šoli smo vedno vezani na urnike, datume in usklajevanje z drugimi. Poglejmo si nekaj 

primerov uporabe storitve Google Koledar, ki bi nam olajšali delo. 

Včasih potrebujemo točno določeno učilnico (npr. zaradi moţnosti uporabe laboratorija, 

projektorja, televizorja …), pa bi si jo ţeleli vnaprej rezervirati za točno določen termin. 

Najprej je potrebno preveriti, ali je prosta in če temu ni tako, kdo je v njej, da bi naredili 

zamenjavo. Preveriti je tudi treba, ali jo je ţe rezerviral kdo pred nami.  
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Teţavo elegantno rešimo, če šola ustvari koledar za vnos urnika zasedenosti učilnice in ga 

posreduje vsem učiteljem, ki nato pri izdelavi tega koledarja tudi sodelujejo. Ob rezervaciji 

učilnice to zabeleţimo v koledar, da to vidijo tudi ostali učitelji in so tako obveščeni o 

zasedenosti učilnice. Če spremenimo načrte in te učilnice vendarle ne bomo potrebovali, tudi 

to zabeleţimo v Google Koledar – npr. izbrišemo dogodek, ki smo ga dodali ob rezervaciji, in 

tako obvestimo ostale učitelje o prostem terminu.  

 

Slika 22 Google koledar – urnik računalniške učilnice 

 

 

Slika 23 Google koledar – urnik računalniške učilnice; eden od prostih terminov je postal zaseden 

 

Google Koledar ustvarimo tudi za vsak razred. Vanj se beleţijo urniki učnih ur, termini 

govorilnih ur, izletov in drugih obšolskih aktivnostih, počitnic, športnih, kulturnih, 

naravoslovnih dnevov, datumi preizkusov znanja … Ogled koledarja omogočimo vsem 

učencem in njihovim staršem, pa tudi drugim učiteljem, da bodo laţje usklajevali skupne 

aktivnosti. Staršem predstavimo moţnosti dodajanja razrednega koledarja med osebne, da ne 

bodo pozabili na aktivnosti otroka. 
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Pri dodajanju dogodkov na Google Koledar lahko poleg opisa, kaj, kdaj in kje se dogodek 

odvija, dodamo tudi dodatne informacije. Če je za vse učitelje organiziran sestanek na temo 

zaključnega izleta, lahko v opis dodamo povezave, ki podrobneje opisujejo temo sestanka. 

Tako lahko dodamo povezavo do spletnega dokumenta pri Google Dokumentu, ki predstavlja 

uradno vabilo na sestanek s točkami dnevnega reda. Dodamo lahko tudi Google Obrazec s 

katerim učitelji potrdijo udeleţbo, predlagajo teme za obravnavo, glasujejo o aktualni tematiki 

… Dodamo lahko tudi povezavo do Google Dokumenta, Google Razpredelnice ali Google 

Predstavitve, ki predstavlja potek končnega izleta in s pomočjo katere se učitelji pripravijo na 

sestanek. S povezavo do Google Zemljevidov pa si lahko učitelji ogledajo tudi potek poti 

zaključnega izleta. 
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5.3. Google Zemljevidi 

Google Zemljevidi (angl. Google Maps) je storitev za zemljevide, ki si jih ogledamo v 

brskalniku.  

Google Zemljevidi omogočajo različne poglede, odvisno kaj ţelimo z njimi doseči. Na 

pokrajino lahko gledamo kot na navaden zemljevid, prek satelitskih posnetkov (ki niso 

predstavljeni v realnem času, ampak so slikani na nekaj let) ali prek hibridnega pogleda, kjer 

sta zdruţena prej omenjena prikaza. Večja mesta lahko preko satelitskih posnetkov 

spremljamo v formatu visoke ločljivosti. Za večje oziroma bolj znane kraje pa je omogočen 

»pogled z ulice« (angl. Street View), kjer smo navidezno postavljeni na sam kraj in ga 

opazujemo in doţivljamo kot 3D prostor, kar je ustvarjeno s pomočjo številnih fotografij. 

Tako se lahko postavimo v središče fenomena Stonehenge in si ga ogledamo skorajda kot da 

bi bili tam. 

 

Slika 24 Google Zemljevidi – pogled kot na navaden zemljevid 
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Slika 25 Google Zemljevidi – hibridni pogled 

 

Slika 26 Google Zemljevidi – pogled z ulice 

 

Nadvse priročna je funkcija, ki poišče pot med dvema krajema, kjer lahko določimo vmesne 

kraje. Navodila lahko prilagodimo načinu transporta. Tako so v večini primerov podani 

primeri za pot z avtomobilom ter peš, v večjih mestih sta tu še opciji potovanja z javnim 

potniškim prometom ter kolesom. Na zemljevidu se nam izriše pot, včasih je podanih tudi več 

poti, predlagane poti pa lahko sami speljemo čez kraje, ki jih ţelimo obiskati. Navodila so 

podrobna: zabeleţen je vsak zavoj, dolţina do naslednje spremembe smeri. Zapisana so tudi 
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opozorila (npr. da gre za plačljivo cesto) ter skupna dolţina in čas, potrebna za pot, pa tudi 

pribliţen strošek za gorivo (izberemo vrsto vozila in goriva, kjer je cena goriva podana 

samodejno, lahko pa jo tudi spremenimo), nekateri kraji pa ponujajo tudi informacije javnega 

prevoza.  

 

Slika 27 Google Zemljevidi – navodila za pot 

Ogled poti je omogočen tudi z animacijo v 3D okolju, če imamo nameščen vtičnik Google 

Zemlja. To je priročno pri pouku geografije pri obravnavi reliefnih oblik, ko učencem 

predstavimo različne oblike in teren na primerih v njihovi okolici – hrbet, sleme, greben, 

sedlo, škrbina, vintgar, deber, soteska, rečna dolina v obliki črke V, ledeniška oblika v obliki 

črke U …  
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Slika 28 Google Zemljevidi – 3D pogled  

Če smo prijavljeni z Googlovim računom, si lahko ustvarimo tudi lastne zemljevide, ki jih 

lahko ohranimo zase, delimo z drugimi ali jih objavimo javno. Zemljevid lahko vdelamo v 

svoje spletišče (spletna stran, blog …). Z nekaj spretnosti dodamo kontaktne podatke, 

označimo več lokacij, uporabnikom pa lahko omogočimo tudi to, da pridobijo navodila za pot 

do naše lokacije. Na zemljevid lahko dodamo zaznamke, narišemo črte in druge geometrijske 

oblike, dodamo slike, video posnetke, podatke z navadnim ali obogatenim besedilom (npr. 

spletne povezave), ki jih lahko kadarkoli urejamo.  

Uporabniki preko vsega sveta lahko dopolnjujejo zbirko podatkov na zemljevidih. Predvsem 

podjetja, restavracije in hoteli so izkoristili moţnost samopromocije, drugim pa na ta način 

omogočili laţji dostop do informacij. Tako bi lahko tudi učenci obogatili zemljevid domačega 

kraja z oznakami in podatki (kontakti, odpiralni časi) pošt, bank, zdravstvenih in 

izobraţevalnih ustanov, restavracij, moţnosti prenočišč …  
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Kot učitelj se moramo zavedati, da je priklic informacij boljši ob slikah kot pri informacijah, 

podanih z besedilom [18]. Google Zemljevidi pripomorejo k boljšemu razvoju prostorske 

predstavljivosti, razvoju kritičnosti danih podatkov ter kritičnega razmišljanja. Učenci lahko 

delajo samostojno ali pa sodelujejo z drugimi. Podobno kot pri Google Zemlji, se tudi tu 

srečujemo z modelom »štirje E-ji« (angl. four E's), ki opisujejo izkušnjo učencev pri 

poučevanju z Google Zemljo oziroma Google Zemljevidi. Gre za vključitev v proces učenja 

(angl. engage in the lesson), raziskovanje Zemlje (angl. explore the earth), obrazloţitev 

ugotovitve (angl. explain what they identify) in ocenitve posledic naučenega (angl. explore 

the implications of what they are learning). Google Zemljevidi in Google Zemlja tako 

omogočajo učencem raziskati Zemljo v dinamičnem okolju, jim pomagajo razumeti umestitev 

lokalnega okolja v večjem okvirju ter jih vključijo v učenje na zabaven način z realnimi 

primeri.  

Učitelj lahko z Google Zemljevidi pripravi načrt ekskurzije s fotografijami, videoposnetki, 

opisom pomembnih postankov ipd. Lahko pa spodbudi učence, da ob koncu ekskurzije s 

svojimi fotografijami in doţivetji pomagajo soustvariti obogaten zemljevid. Učence 

razvrstimo v skupine, kjer je vsaka zadolţena za en kraj, katerega morajo predstaviti s 

kombinacijo različnih podatkov. Predstavitev lahko nato izvedemo medrazredno in tako tudi 

ostale učence popeljemo na ekskurzijo, čeprav le virtualno. 

Pri pouku geografije in zgodovine lahko s projektom »Obudimo gradove« poskrbimo za 

ohranjanje kulturne dediščine v domačem kraju. Na zemljevidu označimo gradove, ki so pred 

stoletji varovali kraj. Dodamo opis ter stare fotografije še stoječih utrdb. Seveda s 

fotografijami in videoposnetki predstavimo tudi trenutno stanje ruševin.  

Z Google Zemljevidi lahko učenci organizirajo enodnevni kolesarski izlet s kosilom, poleg pa 

poiščejo znamenitosti, ki jih velja obiskati.  
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Ker pri sooblikovanju Google Zemljevidov lahko sodeluje prav vsak, na spletu najdemo 

ogromno idej, ki jih lahko prenesemo v razred: zgodovinske karte, pogled na kraj nekoč in 

danes, naloge, ki jih učenci rešujejo s pomočjo te storitve … Npr. opazujemo veliko 

parkirišče z nekaj parkiranimi avtomobili – učenec mora ugotoviti, koliko parkirnih mest 

ponuja parkirišče, koliko od njih je zasedenih ter kolikšen je ta odstotek zasedenosti. Če 

ţelimo, lahko nalogi dodamo še to, da je polovica avtomobilov parkiranih za 1 uro, tretjina za 

3 ure, ostali pa za 8 ur. Koliko denarja je ţe zasluţil lastnik parkirišča, če ena ura parkiranja 

stane 1€, vsaka nadaljnja pa 60 centov? 

 

Slika 29 Google Zemljevidi – pribliţan satelitski pogled na parkirišče [41] 
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5.4. Google Zemlja 

Google Zemlja (angl. Google Earth) je programska oprema, namenjena brskanju, iskanju in 

ogledovanju slik planeta Zemlja v dinamičnem okolju. Gre za premikanje po zemeljski obli v 

3D okolju. Poleg premikanja po obli Zemlje imamo moţnost vpogleda tudi do dodatnih 

informacij kot so npr. nadmorska višina, pogled na območje z različnih zornih kotov, 

izberemo lahko pogled različnih slojev: Meje in oznake (opazujemo druţbenogeografske 

značilnosti), Fotografije (vsakdo lahko prispeva svoje), Zgradbe 3D (v povezavi s programom 

Google SketchUp imamo še bolj realen 3D pogled), Ocean (z dodatnimi podatki, vezanimi na 

svetovna morja), Vreme (s podanimi temperaturami in oblaki nad Zemljo), Galerija (z 

najrazličnejšimi podatki, ki so povezani s planetom Zemlja – npr. označena mesta z navedeno 

magnitudo in globino potresa) idr.    

Google Zemljo najdemo na spletu (http://earth.google.com) in si jo namestimo na računalnik. 

Da imamo vpogled do vseh informacij, ki nam jih Google Zemlja ponuja, moramo biti 

povezani s spletom.  

Jezik KML (angl. Keyhole Markup Language) je inačica označevalnega jezika XML (angl. 

Extensible Markup Language) ter datotečna oblika za ustvarjanje in shranjevanje geografskih 

elementov, kot so točke, črte, poligoni in modeli za prikaz v programih Google Zemlja, 

Google Zemljevidi in drugih. Jezik KML lahko uporabljamo za skupno rabo mest in 

informacij z drugimi uporabniki teh programov. Primer datotek KML najdemo v galeriji 

KML in na spletnem mestu skupnosti Google Zemlja, ki opisuje zanimive funkcije in mesta, 

ustvarimo pa jih lahko tudi sami. Datoteko KML program Google Zemlja obdela na podoben 

način kot spletni brskalniki datoteke HTML in XML. Podobno kot jezik HTML ima tudi jezik 

KML strukturo na osnovi oznak z imeni in atributi za prikaz posebnih značilnosti. Zato 

program Google Zemlja deluje kot brskalnik za datoteke KML [32]. 

  

http://earth.google.com/
http://maps.google.com/maps
http://bbs.keyhole.com/
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V galeriji .kml datotek smo našli zanimiv primer datoteke, s katero si ogledamo polarni led na 

severnem polu. Podatki o razširjenosti ledu od leta 1979 pa do danes so prikazani grafično, 

spremembe pa spremljamo preko animacijskega drsnika. 

 

Slika 30 Google Zemlja – ogled .kml datoteke o časovnem prikazu površine ledu na severnem tečaju 

Podatke, ki jih je moč dobiti ob ogledu krajev, lahko uporabimo tudi pri pouku. Pa ne le pri 

urah geografije, kjer bi z dinamičnim ogledom Zemlje bili bolj dinamični, natančni, 

motivacijski in bi učencem podajali realne podatke. Vse to lahko uporabimo tudi pri drugih 

predmetih, npr. pri pouku matematike pri obravnavi likov in teles, merjenju razdalj, 

opazovanju skladnosti, razmerij in deleţev. S konkretnimi primeri snov pribliţamo učencu, 

naloge dobijo smisel, ne gre več le za računanje s števili – ta števila dobijo pomen. Npr. 

kolikšna je površina stavbe Pentagon – stavba je zgrajena v obliki pravilnega petkotnika? 

Učenci bi poiskali kraj in stavbo, izmerili dolţino stranice stavbe in izračunali površino 

petkotnika. Zanimiva je tudi povezava programov Google Zemlja in Google SketchUp, kjer v 

slednjem lahko ustvarjamo geometrijske oblike (npr. model stavbe), ki so nato lahko dodani 

na zemljevid Google Zemlje.  

Opis poti med dvema krajema lahko najdemo tudi v Google Zemlji. Poleg natančnih navodil, 

kot v Google Zemljevidih, pa tu lahko opazujemo tudi animacijo poti skupaj s prikazom 

nadmorske višine na grafu višinskega profila celotne poti. Priročno pri načrtovanju poti, a 

vendar manjka moţnost za prikaz poti s kolesom, peš ali javnim prevoznim sredstvom, kot 
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smo tega vajeni v Google Zemljevidih. To pomanjkljivost pa lahko rešimo z nekaj spretnosti 

– za pešpot dodamo več vmesnih krajev, ki nas bodo drţali stran od glavnih poti. 

 

Slika 31 Google Earth – navodila za pot z grafom višinskega profila 

 

Pouk matematike lahko popestrimo ob utrjevanju kotnih funkcij tako, da na Google Zemlji 

poiščemo smučišče, ki je prikazano z dovolj dobro resolucijo, da vidimo, kje potekajo proge. 

Preberemo najvišjo in najniţjo točko proge ter si ju zabeleţimo. Z orodjem, ki meri razdalje, 

narišemo in izmerimo razdaljo proge. Podatke zapišemo v urejevalnik besedil Google 

Dokument, uporabili pa bomo tudi Google Risbo, kjer bomo narisali skico pravokotnega 

trikotnika. Pri računanju uporabimo znanje kotnih funkcij in Pitagorov izrek, vse izračune 

zabeleţimo z orodjem za pisanje enačb. Pouk lahko popestrimo s posebnimi stavbami s 

celotnega sveta, na učitelju pa je, kako jih bo vklopil v učno snov. Velika Piramida v Gizi 

nam sluţi pri obravnavanju teles, poševni stolp v Pisi pri kotnih funkcijah, Pitagorovem 

izreku, prostornini in površini poševnega valja. Arc de Triomphe v Parizu za nekoliko 

zahtevnejše naloge, ko opazujemo obliko tega zanimivega in nekoliko bolj kompleksnega 

spomenika, kot primer pa ga uporabimo pri geometriji teles, ko računamo površino in 

prostornino.  
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Slika 32 Google Zemlja – orodje za merjenje razdalj 

 

 

Slika 33 Google Dokument – Pitagorov izrek in kotne funkcije 

 

S pomočjo dodatkov k programu še razširimo moţnosti uporabe Google Zemlje: raziskovanje 

razvoja mest, vpliv industrije na okolje, opazovanje posledic naravnih katastrof, posledice 

globalnega segrevanja, virtualno potovanje z ladjo, opazovanje mej drţav v preteklosti, 

pogled na Zemljo ponoči – problematika svetlobnega onesnaţevanja, obstaja tudi dodatek o 

prikazu gostote prebivalstva, spremljamo lahko tudi pot orkanov. 
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Če pa nas ţelja po raziskovanju ţene dlje kot le po obli planeta Zemlja, nam storitev Google 

Zemlja ponuja tudi preklop pogleda na nebo, Mars in Luno.  

 

Slika 34 Google Zemlja – pogled nebo, Bode's Galaxy (M81) 

 

Moţnosti uporabe pri pouku geografije je resnično ogromno. Pouk lahko obogatimo s slikami, 

dinamičnim prikazom površja Zemlje, s posebnimi .kml datotekami, ki predstavljajo različne 

animacije (kot npr. opazovanje gladine morja), z raziskovanjem področij, ki so bogata z 

rudninami, opazovanjem vesolja, spremljanjem poteka globalnega segrevanja, opazovanjem 

vulkanov in potresov, spoznavanjem zastav drţav, opazovanjem razvoja infrastrukture, 

spremljanjem temperatur … 
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5.5. Google SketchUp 

Google SketchUp je programska oprema, namenjena modeliranju v 3D okolju, osnovna 

verzija je brezplačna. Gre za program, ki se uporablja v podjetjih, doma, pa tudi v šolah. 

Najdemo ga na Googlovi spletni strani http://sketchup.google.com, potrebna pa je namestitev 

na računalnik. Za uporabo programa ne potrebujemo veliko računalniškega predznanja, le 

nekaj spretnosti je potrebno razviti in ţe smo lahko kot profesionalni oblikovalci – npr. 

narišemo tloris šole, oblikujemo poševno piramido, izmerimo ploščino lika, kar uporabimo 

kot preverjanje izračunanega. Ravno zaradi preproste uporabe je primeren tudi za 

osnovnošolca.  

Pri pouku prostorske geometrije si v razredu učitelji pomagajo z različnimi modeli teles, da bi 

z njimi učenci razvili prostorsko predstavljivost, npr. ţičnati, leseni, papirni modeli. Ta 

program pa omogoča, da je telo predstavljeno na drugačen, bolj dinamičen način, kar krepi 

prostorske predstave učencev. Poudariti velja, da Google SketchUp ni didaktičen pripomoček, 

je pa zanimiv, uporaben in priročen, zato ga ne velja spregledati.   

Orodja so predstavljena grafično (npr. orodje za merjenje razdalj je predstavljeno s skico 

tračnega metra), tako da jih lahko uporablja vsakdo, četudi ni vešč angleškega jezika. 

Trenutno namreč na razpolago še ni slovenske različice programa.  

V programu vedno rišemo v 3D okolju – če ţelimo risati le like, pa se omejimo na eno risalno 

ravnino. Morda se na prvi pogled zdi zapleteno in nesmiselno uporabiti 3D program za risanje 

v ravnini, a ko učenci spoznavajo telesa, jih spoznavajo s pomočjo likov. Sprva bomo v 

programu risali le kvadrate in trikotnike. Ko pa bomo kasneje pri pouku geometrije 

spoznavali telesa, orodje Push/Pull omogoča, da naši liki dobijo tudi tretjo dimenzijo – 

izberemo orodje in lik ter enostavno določimo, kakšna bo tretja dimenzija – ne več lika, sedaj 

ţe telesa. In tako dobimo iz kvadrata kvader ali celo kocko, če smo pozorni, da so vse tri 

dimenzije enake dolţine.  

http://sketchup.google.com/
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Slika 35 Google SkechUp – uporaba orodja Push/Pull 

Z orodjem Orbit učenec opazuje objekt z vseh strani – vrti celoten prostor okoli stičišča 

navideznih osi. S tem orodjem lahko popestrimo tako učne ure, povezane z ravninsko 

geometrijo kot tudi tiste, povezane s prostorsko geometrijo. Učencu je omogočen pogled z 

vseh zornih kotov, kar pripomore k boljši prostorski predstavljivosti in bolj realnemu risanju.  

 

Slika 36 Google SketchUp – različni pogledi na objekt ob uporabi orodja Orbit 
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Slika 37 Google SketchUp – uporaba orodja Orbit 

Ker ne gre za klasično risanje na list papirja, kjer se napačne poteze svinčnika brišejo z 

radirko (včasih ţal tudi ne povsem uspešno), je učenec postavljen pred izziv, da preizkuša 

(svoje) meje. Karkoli naredi, se lahko s klikom ali dvema vrne v eno izmed prejšnjih stanj. 

Tako učenec sam odkriva zakonitosti geometrije, v izziv mu je delo, kjer ne obstaja nujno 

samo ena pravilna pot do rešitve, svoje oblikovanje si lahko ogleda z več zornih kotov, 

poljubno pobarva ploskve telesa, si pribliţa ali oddalji pogled. Z merilnikom razdalj je 

omogočeno risanje v realnih sorazmerjih, konec koncev pa pripomore tudi k natančnosti pri 

oblikovanju.  

Ker z nekaj spretnosti lahko oblikujemo skoraj vsak objekt, je nadvse dobrodošla povezava s 

programom Google Zemlja. Tisti bolj spretni in vedoţeljni lahko npr. oblikujejo stavbo 

osnovne šole in jo umestijo na zemeljsko oblo, dodajo še opis in tako bo vsakdo, ki bo v 

programu Google Zemlja opazoval območje, kjer je osnovna šola, videl tudi samo zgradbo in 

opis le-te. Če je zainteresiranih več učencev, lahko idejo razvijemo v projekt, kjer vsakdo od 

učencev oblikuje določeno stavbo v mestu, nato pa objekte poveţejo in jih umestijo na 

Google Zemljo.  
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Slika 38 Google Zemlja – prikaz objektov, izdelanih v programu Google SketchUp 

Nadvse uporaben je pri predstavitvi sestavljenih likov ali teles pri matematiki. Če si 

zamislimo klasično 2D sliko preproste hiše, vidimo, da je sestavljena iz kvadrata spodaj in 

trikotnika na njem. Ko mora učenec izračunati ploščino takega lika, se lahko pojavijo teţave – 

sploh, če je lik narisan brez pomoţnih črt. Da si učenec laţje predstavlja zastavljen problem, 

lahko v programu ločeno narišemo lika (kvadrat ter trikotnik), ju obarvamo z različnima 

barvama in ju nato navidezno zdruţimo. Ker zna učenec izračunati ploščini posameznih, v 

začetku še ločenih likov, bo z nazornim premikom in uporabo barv sedaj hitreje uvidel, da gre 

za sestavljen lik. V nadaljevanju lahko postopoma poenotimo barve in zbrišemo pomoţne 

črte. Če pride do teţav pri zaznavi sestavljenih likov, si zopet pomagamo s pomoţnimi črtami 

in barvami.  
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Slika 39 Google SketchUp – sestavljen lik 

 

Slika 40 Google SketchUp – sestavljen lik 

Pri risanju nam pri natančnosti pomaga program sam. Če ţe imamo narisan nek objekt in nato 

ţelimo narisati iz poljubne točke še črto, nam program sam predlaga, v katero smer bo črta 

vzporedna ali pravokotna glede na različne dela objekta.  
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Uporaba orodja za risanje krogov po svojem načinu uporabe spominja na uporabo šestila. S 

klikom na ikono, kjer je narisan krog, smo izbrali orodje za risanje krogov. Na risalni površini 

nato najprej izberemo središče (tako kot pri šestilu najprej z izbiro središča konico šestila 

nastavimo na točko, kjer ţelimo imeti središče kroţnice), nato pa s premikanjem določimo 

polmer (kot pri šestilu, ko del šestila, na katerega je pritrjeno črtalo, premikamo do ţelenega 

polmera). Če obarvano notranjost kroga »skrijemo«, ostane le še kroţnica. Če ţelimo 

kroţnico s točno določenim polmerom, si izberemo središče kroţnice, nato pa s pomočjo 

tipkovnice vnesemo število, ki predstavlja radij in potrdimo. Nariše se krog z izbranim 

radijem. 

Ustrezna vaja je risanje t. i. roţ, kjer učenci s pomočjo šestila izrišejo geometrijski lik v obliki 

roţe.  

 

Slika 41 Google SketchUp – risanje kroţnic 
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S pomočjo orodij za barvanje in umik pomoţnih objektov v ozadje, lahko oblikujemo 

naslednjo sliko: 

 

Slika 42 Google SketchUp – pomik pomoţnih objektov v ozadje 

Tako delo lahko učencem predstavimo kot izziv. Pokaţemo jim končno sliko, sami pa morajo 

priti do rešitve. Ker pri delu s programom Google SketchUp hitro lahko pobrišejo ali ponovno 

narišejo stvari, delo poteka hitreje, natančneje, učenci ne izgubljajo časa pri stvareh kot je 

radiranje narisanega, ko pride do napake. Tako lahko energijo usmerijo v razmišljanje in 

raziskovanje. Učenci, ki jim natančnost povzroča teţave, pa s pomočjo programa vedno 

pridejo do natančnega zaključka.  

Za učence lahko pripravimo različne teţavnosti enakih nalog. Kot pomoč pustimo nekaj črt 

nepobrisanih, tako da učenec lahko prepozna vzorec nastajanja končne geometrijske oblike. 

Tako bi lahko nalogo s prej omenjenim geometrijskim likom v obliki roţe spremenili v tri 

teţavnostne stopnje: 

 

Slika 43 Google SketchUp – 3 teţavnostne stopnje naloge 
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Možnosti uporabe 

Pouk računalništva 

Ţe v splošnih ciljih predmeta je zapisano, da učenci in učenke »pridobivajo temeljna znanja, 

spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za 

zadovoljevanje svojih in druţbenih potreb« in v nadaljevanju: »razvijajo sposobnosti za 

učinkovito in estetsko oblikovanje informacij« [20].  

Pri operativnih ciljih predmeta Urejanje besedil pa v vsebinskem sklopu zasledimo, da naj bi 

učenci in učenke po končanem izobraţevanju znali: »z risarskim programom izdelati 

računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo« [20]. Tako bi učenci v svoj izdelek 

vstavili sliko, ki bi jo ustvarili v programu Google SketchUp sami, ali pa bi jo poiskali v 

galeriji 3D Warehouse in jo izvozili v .jpeg formatu. Pri tem bi učence opozorili na splošni 

cilj predmeta, ki se navezuje na »pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice)« 

[20]. Podobno velja tudi pri predmetih Računališka omreţja in Multimedija, kjer učenci z 

modeli ali animacijo popestrijo lastno spletno stran oziroma multimedijsko predstavitev. 

Učenci bi pri izbirnem predmetu s programom Google SketchUp izdelali model računalnika z 

vsemi komponentami, ki bi jih na kratko lahko opisali kar v samem programu. Če premoremo 

dovolj spretnosti in volje do učenja, pa lahko ustvarimo tudi animacijo, kjer komponente 

vstavljamo v ohišje računalnika.  

 

Slika 44 Google SketchUp – računalniške komponente iz galerije Warehouse [38] 
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Pouk geografije 

S projektnim delom izkoristimo potencial, ki ga ponuja povezava med program Google 

Zemlja in programom Google SketchUp. Z umestitvijo 3D modelov v Google Zemlja 

spodbudimo učence k opazovanju okolice in umestitve domačega kraja na globalni zemljevid 

– ne gre le za stavbe, temveč tudi oblikovanje terena, umestitev voda, cest in zelenja, 

oblikujemo lahko celo model, ki bi omogočal ogled jam … Zanimivo pa bi bilo opazovati dva 

različna pogleda: nekoč in danes. 

Ustvarimo lahko modele pomembnih kulturnih in naravnih znamenitosti, jih v programu 

Google Zemlja poveţemo s potjo in tako omogočimo interaktivni sprehod po domačem kraju, 

potencialne goste pa prepričamo, da se odločijo za obisk.  

Pouk matematike 

Pri pouku matematike je moţnosti res veliko, sploh pri geometriji, posebno pri pridobivanju 

prostorskih predstav. Tudi pri aritmetiki in algebri bi lahko nekatere številske zakonitosti 

predstavili z grafičnimi izdelki (npr. upodobitev ulomkov s pomočjo delov kroga). Zaradi 

orodja Push/Pull se učencem laţje predstavi 3D okolje, z orodjem Orbit pa sami nadzorujejo 

pogled na objekt s poljubne strani. Tako lahko v programu Google SketchUp obravnavamo 

daljice, like, telesa, sestavljene like in sestavljena telesa, merimo razdalje … Oblikujemo 

lahko tudi mreţe teles, jih natisnemo, izreţemo in skušamo sestaviti. V obratni smeri pa bi 

najprej narisali modele teles in jih zatem razstavili v mreţe. Zaradi pogleda skozi telo bolj 

nazorno predstavimo telesne diagonale in diagonalne preseke … Z risanjem likov oziroma 

teles in merjenjem določenih podatkov, bi učenci sami rešili nalogo, računali ploščine 

oziroma celotno površino telesa, nato pa pravilnost rezultata preverili v samem programu, ki 

lahko na ukaz prikaţe ploščino lika. 
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6. Empirična raziskava 

V tekočem poglavju bomo opisali empirično raziskavo o učiteljevih navadah pri uporabi 

spleta, ki smo jo izvedli s pomočjo vprašalnika.  

6.1. Metodologija 

Raziskovalni problem 

V empiričnem delu smo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil sestavljen z Google 

Obrazcem, in smo ga razposlali med učitelje 3. triade osnovne šole, skušali ugotoviti 

učiteljeve navade v zvezi z uporabo spleta. V kakšne namene in kako pogosto kot učitelji 

uporabljajo računalnik in splet ter kakšen je njihov odnos do dela s tovrstnimi pripomočki. 

Poleg tega nas je zanimalo njihovo poznavanje Googlovih storitev, ki so opisane v 

diplomskem delu, kako jih vključujejo v pouk in organizacijo pouka ter kje so pridobili 

znanje za delo z njimi. Ţeleli smo ugotoviti tudi učiteljev odnos do sodelovalnega dela ter 

zakaj si pri tovrstnem načinu dela pomagajo oziroma ne pomagajo z uporabo računalnika in 

spleta. 

Z metodo intervjuja, ki smo ga opravili s tremi učitelji potem, ko smo jim te storitve tudi 

predstavili, smo skušali ugotoviti njihovo mnenje o videnju moţnosti uporabe Googlovih 

storitev pri pouku. 

Raziskovalna vprašanja 

1. Kako pogosto in za kaj učitelji uporabljajo splet in računalnik? 

2. Kakšen odnos imajo učitelji do spleta in računalnika? 

3. Ali si pri komunikaciji z drugimi učitelji pomagajo s spletnimi storitvami? 

4. Uporabljajo učitelji le spletne storitve ter programsko opremo, ki jim jo predstavi 

nadrejeni oziroma se z njimi seznanijo na izobraţevanjih, ali se posluţujejo tudi 

drugih? 

5. Ali učitelji poznajo Googlove storitve in kako bi jih vključili v svoj poklic? 

6. Kako pogosto učitelji izvajajo sodelovalno delo in kaj je razlog za pogostost 

izvajanja? 

7. Ali učitelji pri sodelovalnem delu uporabljajo računalnik in splet? 
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Raziskovalne hipoteze 

H1 Učitelji uporabljajo predvsem Googlov iskalnik in spletno pošto. 

H2 Učitelji računalnik in splet uporabljajo predvsem za pisanje učnih priprav in 

sestavljanje pisnih preizkusov znanja ter učnih listov. 

H3 Učitelji se za komunikacijo z drugimi učitelji redko posluţujejo spletnih storitev. 

H4 Učitelji po večini uporabljajo le storitve in programsko opremo, ki jim jo predstavi 

nadrejeni oziroma se z njo seznanijo na organiziranem računalniškem izobraţevanju. 

H5 Učitelji niso seznanjeni z uporabo večine Googlovih storitev. 

H6 Učitelji pri pouku sodelovalno delo izvajajo redko, saj jim priprava in izvajanje 

vzameta preveč časa. 

H7 Učitelji pri sodelovalnem delu redko uporabljajo računalnik in splet, ker jim priprava 

vzame veliko časa in ker pri pouku teţje nadzorujejo disciplino v razredu. 

Osnovna množica in vzorec 

Med učitelje 3. triade slovenskih osnovnih šol so bili razdeljeni spletni anketni vprašalniki, 

odzvala se jih je pribliţno četrtina. Anketni vprašalnik je izpolnilo 49 učiteljev, vseh 49 

vprašalnikov je bilo veljavnih.  

Anketni vprašalnik so reševali učitelji z različnimi leti poučevanja na različnih predmetnih 

področjih 3. triade osnovne šole. Spodnji grafikon predstavljata vzorec glede na leta 

poučevanja. Največ je učiteljev matematike, fizike, tehnike in tehnologije ter računalništva. V 

vzorec pa so bili zajeti tudi učitelji geografije, zgodovine, kemije, slovenščine, angleščine ter 

učitelji izbirnih predmetov in učitelj, ki nudi učencem individualno pomoč na vseh 

predmetnih področjih. 

 



Empirična raziskava 

76 

 

 

Graf 1 Število anketiranih učiteljev glede na število let poučevanja 

 

Postopek zbiranja podatkov 

Uporabili smo spletni anketni vprašalnik (priloga C), ki je bil izdelan z Google Obrazcem, v 

Google Preglednici pa smo spremljali dobljene odgovore. 

Na naslove elektronske pošte učiteljev 3. triade osnovne šole smo poslali povezavo do spletne 

ankete. Istočasno pa smo jih prosili, da elektronsko sporočilo posredujejo učiteljem, za katere 

mislijo, da bi bili pripravljeni sodelovati. Elektronsko pošto smo razposlali na elektronske 

pošte učiteljev, ki so javnega značaje – torej imajo domeno guest.arnes.si. Razposlanih je bilo 

okoli 150 elektronskih sporočil, nekaj pa jih je bilo glede na povratno informacijo tudi 

posredovanih naprej. Predvidevamo, da se je za reševanje spletnega anketnega vprašalnika 

odločila pribliţno četrtina učiteljev.  

Anketni vprašalnik je vseboval različne tipe vprašanj – odvisno od vprašanja in pričakovanih 

odgovorov.  

Anketiranje smo izvajali v drugi polovici meseca avgusta in prvi polovici meseca septembra, 

skupaj mesec dni.  

V mesecu oktobru smo s tremi učitelji izvedli tudi kratek intervju (priloga D) – z učiteljico 

matematike, učiteljem računalništva ter učiteljem geografije, ki pa trenutno ne poučuje 

predmeta geografije, temveč dela z učenci individualno na vseh področjih poučevanja. 
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Vprašanja so bila pripravljena vnaprej, ponekod pa so se postavljala tudi dodatna vprašanja 

glede na podane odgovore. 

Obdelava podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo zbrali v Google Preglednici, nato smo jih 

zaradi enostavnejše povezave z urejevalnikom besedil Microsoft Word, v katerem je 

diplomsko delo tudi oblikovano, obdelali v programu Micorsoft Excel.  

6.2. Rezultati in interpretacija 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze smo razvrstili v tri skupine: 1. učiteljeve navade uporabe 

računalnika in spleta, 2. poznavanje in uporaba Googlovih storitev, 3. sodelovalno delo. 

Rezultate odgovorov bomo predstavili s pomočjo tabel in grafov, ponekod pa zgolj opisno. 

6.2.1. Učiteljeve navade uporabe računalnika in spleta 

Da bi raziskali učiteljeve navade uporabe računalnika in spleta, smo jim zastavili naslednja 

vprašanja: 

- Kako pogosto učitelji(ce) uporabljajo računalnik in splet? 

- V kakšne namene učitelji(ce) največkrat uporabljajo računalnik in splet? 

- Kakšen odnos imajo učitelji(ce) do dela z računalnikom in spletom? 

Spodnja tabela predstavlja pogostost uporabe računalnika in spleta med učitelji. 

Kot učitelj(ica) računalnik in splet uporabljam … 

Število anketiranih 

število odstotek 

Vsak dan 38 78 

Nekajkrat tedensko 10 20 

Nekajkrat mesečno 1 2 

Nekajkrat letno 0 0 

Skorajda ne uporabljam 0 0 

Tabela 10 Pogostost uporabe računalnika in spleta 
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Skoraj 80 odstotkov učiteljev računalnik in splet uporablja vsak dan, kar je razvidno iz tabele 

zgoraj. Torej je računalnik učiteljev vsakodnevni pripomoček. 96 odstotkov učiteljev ga 

uporablja za iskanje idej in gradiva za izpeljavo učne ure, 94 odstotkov pa za uporabo spletne 

pošte. Preko 80 odstotkov učiteljev ga uporablja za sestavljanje pisnih preizkusov znanja in 

učnih listov, pisanje učnih priprav na pouk, pisanje poročil ter za komunikacijo z drugimi 

učitelji in sodelavci. Tretjina anketiranih jih objavlja učno snov na spletu. Kot napovedano, 

večina računalnik in splet uporablja za potrebe elektronske pošte. Presenetil in navdušil nas je 

odstotek vprašanih, ki splet koristijo za iskanje idej in gradiv za izpeljavo učne ure. Tretjina 

vprašanih objavlja učno snov na spletu, kar se nam zdi pozitivno, ţelimo pa si, da bi se ta 

odstotek zvišal. 

 

Graf 2 Računalnik uporabljam za ... 

 

Slabih 80 odstotkov vprašanih meni, da jim delo z računalnikom in spletom olajša nekatera 

dela. 61 odstotkov jih je odgovorilo, da jim delo z računalnikom predstavlja izziv, a se 

veselijo novih znanj. Dobra polovica jih meni, da obvladajo delo z računalnikom in spletom, 

in zato pomagajo tudi drugim. Le eden izmed vprašanih je odgovoril, da delo z računalnikom 

opravlja na ţeljo in ukaz drugih. 
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Graf 3 Delo z računalnikom in spletom ... 

 

Na vprašanje, na kakšen način večinoma komunicirajo z drugimi učitelji (se dogovarjajo za 

sestanke, si izmenjujejo mnenja in dokumente …), je 45 odstotkov odgovorilo, da osebno, 45 

odstotkov pa preko elektronske pošte. Trije od 49 vprašanih pa so dejali, da z drugimi učitelji 

večinoma komunicirajo preko spletnih storitev. V nadaljevanju smo te učitelje vprašali, katere 

so te storitve in zakaj so jim všeč. Eden izmed učiteljev je odgovoril, da se posluţuje raznih 

forumov v spletnih učilnicah, kjer je izmenjava mnenj laţja in hitrejša kot po elektronski 

pošti. Drug učitelj uporablja Dropbox za izmenjavo datotek in spletne učilnice za 

komunikacijo (forum) ter pripravo oziroma izmenjavo gradiv z učitelji in učenci. Tretji učitelj 

poleg spletne storitve Dropbox uporablja tudi Google Dokumente, saj učitelji matematike v 3. 

triadi teţko najdejo termin za skupno načrtovanje. Z obema storitvama skupno načrtujejo ure, 

si izmenjujejo gradiva in oblikujejo arhiv gradiv. 

86 odstotkov vprašanih poleg spletnih storitev in programske opreme, ki jim jo priporoči 

nadrejeni, uporablja tudi druge. Ostalih 14 odstotkov uporablja le tiste, ki so jim priporočene. 

Polovica teh učiteljev je ob vprašanju, zakaj ne uporabljajo tudi drugih, odgovorila, da niso 

vešči iskanja in namestitve.  Presenetil nas je odgovor 86 odstotkov anketiranih, ki poleg 
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spletnih storitev in programske opreme, ki jim jo priporoči nadrejeni, uporablja tudi druge, 

kar kaţe na njihovo ţeljo po raziskovanju in uporabi tudi drugih storitev ter izdelkov.  

 

 

Graf 4 Zakaj ne uporabljate tudi drugih spletnih storitev in programske opreme? 

 

Ob vprašanju, v katerem primeru bi bili pripravljeni uporabljati druge spletne storitve, je kar 

86 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi jih uporabljali, če bi jim jih kdo predstavil (npr. 

sodelavec). Torej so učitelji ţeljni novih znanj, potrebujejo le nekaj spodbude in pomoči. 

Skrbi nas, ali so organizirana izobraţevanja usmerjena tako, da učitelje spodbujajo k 

raziskovanju in, ali med učitelji obstaja dovolj dober odnos, da bi drug drugemu priskočili na 

pomoč. 
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Graf 5 Druge spletne storitve ali programsko opremo bi uporabljal(a), če ... 

 

6.2.2. Poznavanje in uporaba Googlovih storitev 

Od storitev, opisanih v diplomskem delu, največ učiteljev (skoraj polovica) uporablja Google 

Zemljevide in Google Dokumente. Le 8 odstotkov vprašanih pa uporablja Google SketchUp. 

Sledi analiza odgovorov po posameznih Googlovih storitvah. 

Google Dokumenti 

Skupno 47 odstotkov anketiranih uporablja Google Dokumente, 20 odstotkov jih ne pozna. 

Učitelji bi to storitev večinoma uporabili kot sredstvo za sodelovalno delo. Znanje za delo s to 

storitvijo so v polovici primerov pridobili sami, storitev pa so jim predstavili tudi prijatelji in 

sodelavci. Nihče ni uporabljal priročnikov, le 6 odstotkov vprašanih pa si je pomagalo tudi s 

spletnimi vodiči.  
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Google Koledar 

Google Koledar uporablja le 22 odstotkov vprašanih, kar 43 odstotkov pa zanj še ni slišalo. 

Učitelji bi to storitev večinoma uporabili kot sredstvo za sodelovalno delo ali kot pripomoček 

pri delu z drugimi učitelji. Tretjina vprašanih je znanje za uporabo Google Koledarja pridobila 

sama. 

 

Google Zemljevidi 

Google Zemljevide uporablja največ učiteljev, skoraj 50 odstotkov, tudi deleţ učiteljev, ki te 

storitve ne pozna, je tu najniţji – 14 odstotkov. Učitelji bi Google Zemljevide največkrat 

uporabili za bolj nazorno predstavitev snovi ter kot uvodno motivacijo. Ponovi se vzorec, da 

je večina učiteljev samoukov in da jim pri uporabi storitve pomagajo sodelavci in prijatelji. 

 

Google Zemlja 

Google Zemljo uporablja 40 odstotkov učiteljev, 14 odstotkov vprašanih pa je ne pozna. 

Učitelji bi jo največkrat uporabili za bolj nazorno predstavitev snovi ter kot uvodno 

motivacijo. Tudi tu je večina učiteljev samoukov, pri uporabi pa jim pomagajo tako sodelavci 

kot prijatelji. 

 

Google SketchUp 

Kar 61 odstotkov vprašanih ne pozna programa Google SketchUp, le 8 odstotkov ga uporablja 

občasno, nihče redno. Tisti, ki bi ga uporabljali, bi ga zaradi bolj nazorne predstavitve snovi. 

Znanje so pridobili kot samouki, nekateri na izobraţevanjih in s pomočjo spletnih vodičev. 
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Graf 6 Poznavanje Googlovih storitev 

 

Graf 7 Uporaba Googlovih storitev 
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6.2.3. Sodelovalno delo 

Skoraj dve tretjini anketiranih pri pouku pogosto oziroma redno uporablja sodelovalno delo. 

Še vedno pa ostaja tretjina tistih, ki se tega posluţujejo redko ali skoraj nikoli.  

 

Graf 8 Pri pouku sodelovalno delo izvajam ... 

 

Spodaj so našteti razlogi, ki so jih učitelji navedli za pogostost izvajanja sodelovalnega dela. 

Razlogi za pogosto izvajanje sodelovalnega dela: 

- boljša interakcija s sodelujočimi, 

- učenci radi delajo na tak način, 

- boljše pomnjenje snovi, 

- komunikacija, učni stili učencev, 

- medsebojna komunikacija in timsko delo sta zelo pomembna; otroke je potrebno 

naučiti strpnosti, poslušati drug drugega in prevzeti odgovornost za svoje delo, 

- bolj učinkovito kot frontalni pouk, 

- spodbujanje inovativnosti, 

- učenci laţje trajno usvojijo nekatere učne snovi, 

- izmenjava idej, 

- več glav več ve, 

- nazornost, učinkovitost, zanimivost, 
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- večja motivacija za delo, razvijanje socialnih veščin, navajanje na odgovornost, boljši 

rezultati, 

- učenci so soustvarjalci učnega procesa, 

- učenec pridobi učno snov na več različnih načinov, 

- pojasnjevanje učne snovi sošolcu je nekaterim blizu – snov prej usvojijo. 

 

Razlogi proti pogostemu izvajanju sodelovalnega dela: 

- premalo časa, 

- nedisciplina in pomanjkanje delovnih navad učencev, 

- delo šibkejših učencev opravijo drugi učenci, 

- potrebno bi bilo spremeniti način poučevanja, kar je po dolgoletni praksi teţko, 

- učenci se dela ne lotijo resno, 

- malo je učnih tem pri poučevanju matematike, ki bi bile ustrezne, za tako vrsto dela, 

- nisem dovolj usposobljen(a), 

- obseţne priprave,  

- po takih urah je potrebno za več kot polovico učencev frontalno obdelati to snov. 

Nekateri odgovori so presenetljivi (npr. malo je učnih tem pri poučevanju matematike, ki bi 

bile ustrezne za tako vrsto delo), večina pa pričakovanih. Pogost odgovor je bil prvi navedeni 

– pomanjkanje časa. Očitno so učitelji mnenja, da frontalno podana snov vedno uspešno pride 

do učencev, medtem ko samostojno ali sodelovalno delo nimata istega učinka, na kar opozarja 

tudi odgovor, da je po samostojnem delu potrebno več kot polovici učencem snov podati še 

frontalno.  
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79 odstotkov anketiranih pri sodelovalnem delu uporablja računalnik in splet. Spodaj so 

našteti nekateri odgovori na vprašanje, na kakšen način sta jim računalnik in splet v pomoč pri 

sodelovalnem delu: 

- klepet in elektronska pošta, 

- motivacija,  

- bolj nazorna predstavitev obravnavane snovi, 

- samostojno delo učencev,  

- pisanje skupinskih dokumentov, 

- podajanje navodil (učitelj), predstavitev rezultatov (učenci), analiza sodelovalnega 

dela (učitelj), 

- vir informacij, slike, predstavitve, kvizi, 

- iskanje podatkov, večja predstavljivost in konkretizacija, 

- hitrejši prenos podatkov, dokumentov, 

- komunikacija s sodelavci,  

- iskanje predlogov, gradiv in materialov, 

- uporaba animacij, 

- nove teme in ideje, 

- samostojno delo učencev z računalnikom, urjenje učencev za delo z računalnikom, 

- gradiva so učencem vedno na voljo v spletnih učilnicah, 

- utrjevanje in ponavljanje s pomočjo nekaterih spletnih strani, 

- analiza preverjanja znanja, 

- dopolnilo k predavanju, 

- me zanimajo novi načini in oblike poučevanja, 

- večplasten in nazoren prikaz pojmov. 

V nadaljevanju so naštete spletne strani, storitve in programska oprema, ki jih ti učitelji 

uporabljajo pri sodelovalnem delu: elektronska pošta, klepeti (Google Talk), Dropbox, 

nauk.si, e-um.si, Google Dokumenti, strani, povezane z uporabo interaktivne table, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, iskalniki, Moodle, Joomla, GeoGebra, 

Wikipedija, kvarkadabra.net, spletne učilnice, digitalni fotoaparat in kamera z ustrezno 

programsko opremo, GPS, Cabri, Graph, Google Koledar, Java, Google Zemljevidi, Google 

Zemlja, gravitacija.net, spletna stran revije Fizika v šoli, forumi, svarog.org, YouTube. 
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29 odstotkov anketiranih pri sodelovalnem delu ne uporablja računalnika in spleta. Spodaj so 

našteti nekateri navedeni razlogi: 

- pomanjkanje opreme v učilnicah, kjer poučujem (ni računalnika in projektorja), 

- v učilnici ni dovolj računalnikov, 

- učenci se največ naučijo pri frontalnem pouku; delo z računalnikom jim predstavlja 

igro in ne resno delo, 

- potrebnih je preveč priprav, 

- vzame mi preveč časa,  

- učenci med seboj bolje sodelujejo brez računalnikov, 

- nisem zasledila tem, ki bi se mi zdele primerne. 

Ko smo ob koncu te iste učitelje povprašali tudi, ali bi bili pripravljeni poizkusiti uporabljati 

Googlove storitve, jih je kar 86 odstotkov pritrdilo. Spodaj so našteti odgovori obojih (tako 

tistih, ki bi bili pripravljeni poizkusiti uporabljati Googlove storitve, kot tudi tistih, ki ne): 

- novo je zame vedno izziv,  

- morda bi jih lahko uporabljala tako pri pouku kot tudi zasebno, 

- vse ţivljenje se učimo, človek mora spremljati novosti in biti na tekočem, drugače ga 

povozi čas, 

- bolj razgibano delo, 

- za izpeljavo katero od učnih ur,  

- za motivacijo, 

- nisem dovolj vešča v uporabi računalnika, 

- zakaj ne?!, 

- zaradi motivacije in interaktivnosti; velja poizkusiti, 

- učenci pričakujejo sodobnega učitelja, ki pozna še kaj razen učbenika in table. 

Veseli nas, da je deleţ anketiranih, ki bi bili pripravljeni preizkusiti Googlove storitve in 

izdelke, tako visok. Prepričani smo, da dela, kot je to, pripomorejo k razvoju učiteljevih znanj 

na področju uporabe računalnika in spleta. Ţelimo si, da bi ga učitelji opazili in uporabili.  
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6.2.4. Rezultati intervjujev 

Z intervjujem treh učiteljev različnih predmetnih področij 3. triade osnovne šole smo, potem, 

ko smo jim vse Googlove storitve tudi predstavili, raziskali njihovo mnenje, ali bi Googlove 

storitve lahko zaţivele v slovenskem osnovnošolskem prostoru. Zanimalo nas je, ali vidijo 

moţnost uporabe teh storitev v svojem poklici ter ali bi Googlove storitve pripomogle k 

laţjemu izvajanju sodelovalnega dela. V prilogi D so predstavljeni tudi sami intervjuji. 

Odgovori so bili večinoma pričakovani, izpostavili pa bomo nekatera zanimiva mnenja. 

»Nekateri dajejo navodila za pouk prek računalnika, pri tem pa se ne zavedajo, da vsi učenci 

nimajo moţnosti uporabe računalnika in spleta doma in s tem niso v enakovrednem poloţaju z 

drugimi. Moti me tudi, ker nekateri učitelji preveč prek spleta kontaktirajo s starši, kar ni v 

redu, saj menim, da je osebni stik vedno boljši.«  

učiteljica matematike 

 

»Moje mnenje je, da sta v razredu še vedno najboljša tabla in kreda, računalnik pa naj se 

uporablja le občasno kot pripomoček, ne pa kot vsakodnevno orodje za podajanje snovi.« 

učiteljica matematike 

 

»Učitelji s(m)o po večini naravnani tako, da je njihova sluţba hkrati tudi izobraţevanje, ki se 

nikoli ne konča.«  

učitelj računalništva 

 

»Pri pouku se izvaja sodelovalno delo v nezadostni meri. Pogostost izvajanja so predvsem v 

učiteljevi naravnanosti.«  

učitelj računalništva 
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»Glede uporabe pa menim, da bi se moralo angaţirati Ministrstvo ali Zavod za šolstvo zaradi 

uskladitve izobraţevanja učiteljev. Največ bi lahko pri tem naredili učitelji geografije, ki bi za 

vertikalno in horizontalno  medpredmetno povezavo izdelali načrt izobraţevanja učiteljev pri 

uporabi Googlovih storitev.«  

učitelj geografije 

 

»Menim, da trenutno ni kakšnih velikih moţnosti za tovrstna izobraţevanja, kajti v 

slovenskem prostoru poteka opismenjevanje z interaktivnimi tablami in e-gradivi (tablice).«  

učitelj geografije 
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7. Zaključek 

Med pedagoško prakso sem se srečala z učitelji, ki so bili veseli nasvetov, vezanih na uporabo 

računalnika in spleta. Res je, da so seznanjeni z nekaterimi spletnimi storitvami in 

programjem, ki jim ga priporoča šola, a vendar nas je zanimalo, ali obstaja nekaj, kar bi 

poenotilo uporabo, bilo dostopno kadarkoli in kjerkoli ter bi spodbujalo sodelovanje. 

Raziskali smo moţnosti uporabe izbranih Googlovih storitev, predstavili ideje in predloge 

uporabe ter tako upamo, spodbudili učitelje k nadaljnjemu raziskovanju, predvsem pa k 

uporabi predstavljenih Googlovih storitev.  

Z raziskavo, ki smo jo opravili med predmetnimi učitelji slovenskih osnovnih šol, smo 

ugotovili, da sta računalnik in splet njihova vsakodnevna pripomočka, predvsem za uporabo 

elektronske pošte ter iskanje idej in gradiv za izpeljavo učnih ur. Njihovo poznavanje in 

uporaba Googlovih storitev sta slaba, še največkrat uporabijo Google Zemljevide in Google 

Zemljo, medtem ko programje Google SketchUp skoraj ne poznajo. Veliko učiteljev je 

samoukih, tisti drugi pa bi si ţeleli pomoči sodelavcev oziroma seznanitev z uporabnostjo 

takih storitev na organiziranih tečajih. Te storitve bi nato lahko uspešno vključili pri 

sodelovanju, tako z učitelji, kot tudi z in med učenci. Veliko jih je veščih uporabe spletnih 

storitev, ki ali podpirajo sodelovalno učenje ali pa le dajejo ideje za izvedbo le-tega v razredu. 

Veseli nas visok deleţ tistih, ki tega ne (po)znajo in bi bili pripravljeni poizkusiti uporabljati 

Googlove storitve. S tem diplomskim delom ţelimo ravno to – spodbuditi učitelje k uporabi 

spletnih storitev, ki bi jim olajšale nekatere naloge učiteljskega poklica. Prepričani smo, da bi 

z njihovo pomočjo poučevanje potekalo bolj nazorno, interaktivno, z več moţnostmi 

sodelovanja in osmišljevanjem podanih problemov.  

Menimo, da so učitelji pripravljeni prisluhniti idejam, ki bi jim morda koristile pri poučevanju 

in ostalih učiteljskih obveznostih, zato tudi predstavljamo to mnoţico brezplačnih storitev in 

programja. Ţelimo si, da bi jih k temu spodbudili tudi njihovi sodelavci in nadrejeni. Ni 

nujno, da se organizirajo draga izobraţevanja, od katerih se ob kasnejši neuporabi ne odnese 

veliko. Obstajajo učitelji, ki znanja ţe imajo, in jih lahko delijo s preostalimi sodelavci. V 

raziskavi je veliko učiteljev izrazilo ţeljo po medučiteljskem sodelovanju, ko bi jim kolegi, ki 

storitve in programje poznajo in ţe uporabljajo, predstavili njihove lastnosti in moţnosti 

uporabe. Predlagamo, da bi šole kar same poskrbele za tovrstna izobraţevanja, hkrati pa nato 

spodbujala tudi samo uporabo, da naučeno ne gre v pozabo. 
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Priloga C – Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni,  

sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer končujem študij matematike in 

računalništva. V okviru diplomskega dela »Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. 

triadi osnovne šole« sem pripravila vprašalnik, kjer ţelim ugotoviti, koliko in zakaj učitelji 

uporabljajo splet ter kakšno je njihovo poznavanje nekaterih Googlovih storitev. Prosim vas, 

da si vzamete nekaj minut in odgovorite na zastavljena vprašanja.  

Sodelovanje v anketi je anonimno, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za potrebe 

diplomskega dela.  

Vnaprej hvala za reševanje vprašalnika!  

Nataša Kermc 

1. Prosim, če navedete, na katerem področju poučujete (npr. matematika). 

2. Prosim, če navedete, koliko let poučujete. 

3. Kot učitelj(ica) računalnik, splet uporabljam … (Uporaba zgolj v namene, ki so 

povezani z delom učitelja.) 

a) vsak dan. 

b) nekajkrat tedensko. 

c) nekajkrat mesečno. 

d) nekajkrat letno. 

e) skorajda ne uporabljam. 

4. Kot učitelj(ica) računalnik, splet uporabljam predvsem za … (Uporaba zgolj v 

namene, ki so povezani z delom učitelja. Možnih je več odgovorov.) 

a) sestavljanje preizkusov znanja, učnih listov. 

b) pisanje učnih priprav na pouk. 

c) pisanje poročil. 

d) uporabo spletne pošte. 

e) objavljanje učne snovi na spletu. 

f) komunikacijo z drugimi učitelji, sodelavci. 

g) spremljanje izobraţevanju namenjenih spletnih strani. 

h) iskanje idej, gradiva za izpeljavo učne ure. 
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i) oblikovanje in predstavitev učne snovi v razredu. 

j) drugo:  

5. Delo z računalnikom, delo s spletom … (Uporabo računalnika in spleta zgolj v 

namene, ki so povezani z delom učitelja. Možnih je več odgovorov.) 

a) mi predstavlja muko in strah; izogibam in upiram se na vse pretege. 

b) opravljam le na ţeljo in ukaze drugih. 

c) ne obvladam, zato pogosto prosim za pomoč. 

d) ne obvladam, a kljub temu premorem več znanja kot sodelavci, zato jim 

priskočim na pomoč. 

e) mi predstavlja izziv, a veselim se novih znanj. 

f) mi olajša nekatera dela. 

g) oboţujem; brez računalnika mi ţiveti ni. 

h) obvladam, zato pomagam tudi drugim. 

i) drugo: 

6. Z drugimi učitelji večinoma komuniciram (se dogovarjam za sestanke, si izmenjujem 

mnenja in dokumente) ... 

a) preko elektronske pošte. 

b) osebno. 

c) preko telefona. 

d) preko spletnih storitev. 

7. (6.d.1) Odgovorili ste, da z učitelji komunicirate tudi predvsem prek spletnih storitev. 

Katerih in zakaj ste se za njih odločili? 

8. Kot učitelj(ica) gotovo poznate in uporabljate nekatere spletne storitve ali določeno 

programsko opremo. 

a) Uporabljam le spletne storitve in programsko opremo, ki jih priporoči 

nadrejeni/zavod/ministrstvo za šolstvo. 

b) Poleg priporočenih storitev in programske opreme uporabljam tudi druge. 

c) Uporabljam le druge storitve oz. programsko opremo. 

9. (8.a.1) Zakaj ne uporabljate tudi drugih? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Ne zaupam spletnim storitvam in programski opremi, ki mi jih ne priporoči 

nadrejeni/zavod/ministrstvo za šolstvo. 

b) Nisem vešč(a) iskanja in namestitve. 

c) Nimam ţelje po novih znanjih. 

d) Nimam potreb po drugih storitvah ali programski opremi. 
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e) Sodelavci ne uporabljajo drugih spletnih storitev ali programske opreme. 

f) Drugo: 

10. (8.a.2) Druge spletne storitve ali programsko opremo bi uporabljal(a), če … (Možnih 

je več odgovorov.) 

a) je brezplačna. 

b) ni prijava obširna/zapletena z veliko podatki (več kot le ime in priimek in 

elektronski naslov). 

c) bi mi jo kdo predstavil (npr. sodelavec). 

d) bi me članek v izobraţevalni reviji prepričal o koristnosti le-te. 

e) drugo: 

Google Dokumenti (angl. Google Docs) 

Google Dokumenti (angl. Google Docs) je spletna storitev, namenjena urejanju, shranjevanju 

in ustvarjanju dokumentov na spletu ter deljenju dokumentov z drugimi. Obsega urejevalnik 

besedil, predstavitev, preglednic, obrazcev in risb ter ustvarjanje zbirk za preglednejše 

shranjevanje dokumentov. 

11. Storitev Google Dokumenti ...  

a) Ne poznam. 

b) Sem ţe slišal(a) za to storitev. 

c) Sem ţe videl(a) moţnosti uporabe te storitve. 

d) Sem jo ţe preizkusil(a). 

e) Občasno jo uporabljam. 

f) Redno / pogosto jo uporabljam. 

12. Kot učitelj(ica) bi storitev Google Dokumenti uporabil(a) … (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) kot uvodno motivacijo za učence. 

b) za bolj nazorno predstavitev snovi.  

c) zaradi interaktivnost.  

d) kot sredstvo za delo z drugimi učitelji.  

e) kot sredstvo za sodelovalno delo.  

f) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

g) Drugo:  
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13. Znanje za uporabo te storitve sem pridobil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sem samouk. 

b) S spletnimi vodiči. 

c) Z uporabo priročnikov. 

d) Z njo sem se seznanil(a) na izobraţevanju. 

e) Predstavil mi jo je prijatelj. 

f) Predstavil mi jo je sodelavec. 

g) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

h) Drugo: 

14. Svoje znanje uporabe storitve Google Dokumenti bi ocenila z oceno … 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Google Koledar (angl. Google Calendar) 

Google Koledar (angl. Google Calendar) je spletni koledar, ki ga lahko uporabljamo v skupni 

rabi z drugimi. Tako lahko vanj zabeleţimo nek dogodek in o njem z vabilom obvestimo 

ostale, z drugimi lahko primerjamo urnike in usklajujemo proste termine, lahko pa ga 

uporabljamo le za lastno evidenco opravil, za katera si lahko uredimo tudi opomnik, da na 

njih ne pozabimo. 

15. Storitev Google Koledar...  

a) Ne poznam. 

b) Sem ţe slišal(a) za to storitev. 

c) Sem ţe videl(a) moţnosti uporabe te storitve. 

d) Sem jo ţe preizkusil(a). 

e) Občasno jo uporabljam. 

f) Redno / pogosto jo uporabljam. 

16. Kot učitelj(ica) bi storitev Google Koledar uporabil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) kot uvodno motivacijo za učence. 

b) za bolj nazorno predstavitev snovi.  

c) zaradi interaktivnost.  
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d) kot sredstvo za delo z drugimi učitelji.  

e) kot sredstvo za sodelovalno delo.  

f) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

g) Drugo:  

17. Znanje za uporabo te storitve sem pridobil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sem samouk. 

b) S spletnimi vodiči. 

c) Z uporabo priročnikov. 

d) Z njo sem se seznanil(a) na izobraţevanju. 

e) Predstavil mi jo je prijatelj. 

f) Predstavil mi jo je sodelavec. 

g) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

h) Drugo: 

18. Svoje znanje uporabe storitve Google Koledar bi ocenila z oceno … 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Google Zemljevidi (angl. Google Maps) 

Google Zemljevidi (angl. Google Maps) je storitev za ogledovanje zemljevidov v brskalniku. 

Zemljevid lahko poljubno premikamo in pribliţamo pogled nanj. Poleg satelitskih posnetkov 

ţelene lokacije si lahko ogledamo tudi pot med dvema krajema in jo poljubno prilagodimo 

glede na ţelene vmesne kraje, ki bi jih ţeleli obiskati. Tako dobimo natančna navodila za pot 

z avtom ali peš, poleg pa tudi informacijo o časovni dolţini poti.  

19. Storitev Google Zemljevidi...  

a) Ne poznam. 

b) Sem ţe slišal(a) za to storitev. 

c) Sem ţe videl(a) moţnosti uporabe te storitve. 

d) Sem jo ţe preizkusil(a). 

e) Občasno jo uporabljam. 

f) Redno / pogosto jo uporabljam. 
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20. Kot učitelj(ica) bi storitev Google Zemljevidi uporabil(a) … (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) kot uvodno motivacijo za učence. 

b) za bolj nazorno predstavitev snovi.  

c) zaradi interaktivnost.  

d) kot sredstvo za delo z drugimi učitelji.  

e) kot sredstvo za sodelovalno delo.  

f) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

g) Drugo:  

21. Znanje za uporabo te storitve sem pridobil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sem samouk. 

b) S spletnimi vodiči. 

c) Z uporabo priročnikov. 

d) Z njo sem se seznanil(a) na izobraţevanju. 

e) Predstavil mi jo je prijatelj. 

f) Predstavil mi jo je sodelavec. 

g) Storitve ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

h) Drugo: 

22. Svoje znanje uporabe storitve Google Zemljevidi bi ocenila z oceno … 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Google Zemlja (angl. Google Earth) 

Google Zemlja (angl. Google Earth) je programje, s katerim lahko obiščemo katero koli 

mesto na Zemlji, si ogledamo satelitske posnetke, zemljevide, relief, 3D zgradbe, lahko se 

potopimo tudi v oceane, raziščemo Luno, Mars, oddaljene galaksije ... Z virtualnim 

sprehodom pa lahko raziščemo oddaljena mesta in se tako seznanimo z njihovimi naravnimi 

in kulturnimi znamenitostmi. 
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23. Program Google Zemlja...  

a) Ne poznam. 

b) Sem ţe slišal(a) za zanj. 

c) Sem ţe videl(a) moţnosti uporabe tega programa. 

d) Sem ţe preizkusil(a). 

e) Občasno uporabljam. 

f) Redno / pogosto uporabljam. 

24. Kot učitelj(ica) bi program Google Zemlja uporabil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) kot uvodno motivacijo za učence. 

b) za bolj nazorno predstavitev snovi.  

c) zaradi interaktivnost.  

d) kot sredstvo za delo z drugimi učitelji.  

e) kot sredstvo za sodelovalno delo.  

f) Programa ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

g) Drugo:  

25. Znanje za uporabo tega programa sem pridobil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sem samouk. 

b) S spletnimi vodiči. 

c) Z uporabo priročnikov. 

d) Z njim sem se seznanil(a) na izobraţevanju. 

e) Predstavil mi ga je prijatelj. 

f) Predstavil mi ga je sodelavec. 

g) Programa ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

h) Drugo: 

26. Svoje znanje uporabe programa Google Zemlja bi ocenila z oceno … 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

Google SketchUp 
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Google SketchUp je programje, ki omogoča risanje v 3D okolju. Če ţelimo obravnavati le 2D 

prostor, se omejimo le na eno ravnino. Narisane predmete lahko delimo z drugimi na spletu, 

ravno tako lahko dostopamo do objektov drugih, lahko pa tudi soustvarjamo podobo mest na 

Google Zemlji (angl. Google Earth). 

27. Program Google SketchUp...  

a) Ne poznam. 

b) Sem ţe slišal(a) zanj. 

c) Sem ţe videl(a) moţnosti uporabe tega programa. 

d) Sem ţe preizkusil(a). 

e) Občasno uporabljam. 

f) Redno / pogosto uporabljam. 

28. Kot učitelj(ica) bi program Google SketchUp uporabil(a) … (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) kot uvodno motivacijo za učence. 

b) za bolj nazorno predstavitev snovi.  

c) zaradi interaktivnost.  

d) kot sredstvo za delo z drugimi učitelji.  

e) kot sredstvo za sodelovalno delo.  

f) Programa ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

g) Drugo:  

29. Znanje za uporabo tega programa sem pridobil(a) … (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sem samouk. 

b) S spletnimi vodiči. 

c) Z uporabo priročnikov. 

d) Z njim sem se seznanil(a) na izobraţevanju. 

e) Predstavil mi ga je prijatelj. 

f) Predstavil mi ga je sodelavec. 

g) Programa ne poznam in zato ne morem odgovoriti na zastavljeno vprašanje.  

h) Drugo: 

30. Svoje znanje uporabe programa Google SketchUp bi ocenila z oceno … 

a) 1 

b) 2 

c) 3 
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d) 4 

e) 5 

Sodelovalno delo 

31. Pri pouku izvajam sodelovalno delo … 

a) redno oz. zelo pogosto. 

b) pogosto. 

c) redko. 

d) skoraj nikoli. 

32. Razlogi za pogostost izvajanja sodelovalnega dela:   

33. Pri sodelovalnem delu si pomagam z uporabo računalnika in spleta. 

a) Drţi. 

b) Ne drţi. 

34.  (33.a.1) Na kakšen način sta vam računalnik in splet v pomoč? 

35.  (33.a.2) Navedite spletne storitve in programsko opremo, ki jih uporabljate pri 

sodelovalnem delu. 

36.  (33.b.1) Zakaj si pri sodelovalnem delu ne pomagate z uporabo računalnika in spleta? 

37.  (33.b.2) Bi bili pripravljeni uporabljati prej omenjene Googlove storitve? 

a) Da. 

b) Ne. 

38. Zakaj? 

 

Hvala za vaše sodelovanje.  
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Priloga D – Intervjuji z učitelji 

Intervju z učiteljico matematike 

Ali menite, da bi brezplačne Googlove storitve lahko zaživele v slovenskem osnovnošolskem 

prostoru? Torej, ali so učitelji pripravljeni spremljati in sprejeti novosti, ki so povezane z 

uporabo računalnika in spleta in če ne, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi take storitve začeli 

uporabljati? 

Da, predvsem med mladimi učitelji. Večina učiteljev je pripravljena spremljati novosti na 

področju uporabe računalnika, sploh, če jim je to v pomoč pri delu.  

Mi pa ni všeč, ker nekateri učitelji preveč uporabljajo računalnik med poukom, delajo tudi vse 

drugo, kar pa ni nujno potrebno za pouk. Nekateri dajejo navodila za pouk prek računalnika, 

pri tem pa se ne zavedajo, da vsi učenci nimajo moţnosti uporabe računalnika in spleta doma 

in s tem niso v enakovrednem poloţaju z drugimi. Moti me tudi, ker nekateri učitelji 

pretiravajo s komunikacijo s starši prek spleta, kar ni v redu, saj menim, da je osebni stik 

vedno boljši. 

Da bi več učiteljev pri svojem delu začelo boljše uporabljati računalnik in splet, bi bilo 

potrebno organizirati kak seminar. Je pa res, da obstajajo učitelji, ki so samouki, a takih je 

malo. Da bi učitelji boljše in bolj redno uporabljali računalnik ter splet pri svojem delu, je 

potrebno tudi imeti voljo do dela z računalnikom, kar pa pač imaš ali pa nimaš. Moje mnenje 

je, da sta v razredu še vedno najboljša tabla in kreda, računalnik pa naj se uporablja le 

občasno kot pripomoček, ne pa kot vsakodnevno orodje za podajanje snovi. 

 

Ali pri poučevanju in nasploh pri učiteljskem delu vidite možnost uporabe Googlovih 

storitev? Na kakšen način? Morda kak konkreten primer uporabe za posamezno storitev? 

(npr. več učiteljev si prek Google Koledarja usklajuje urnike in prek Google Dokumentov 

skupaj ustvarja preizkus znanja).  

Pri učiteljskem poklicu vidim moţnost uporabe Googlovih storitev, saj bi jim oziroma nam 

bila v pomoč. Vendar menim, da kot pripomoček za pripravo na poučevanje, ne pa večinoma 

za pouk sam. 



Priloge 

xvi 

 

Izmed storitev mi je najbolj všeč Google Koledar, saj bi si z njim laţje organizirala vse 

obveznosti. Pritegnila me je moţnost različnih pogledov (dnevni, tedenski oziroma letni), kjer 

bi predvsem s pogledom daljšega časovnega obdobja imela dober pregled čez letni učni načrt. 

Google SketchUp pa se mi zdi bolj uporaben za srednjo šolo. 

 

Menite, da se pri pouku izvaja dovolj sodelovalnega dela in kaj so razlogi za pogostost 

izvajanja? Bi storitve, ki so omenjene zgoraj, pripomogle k lažjemu izvajanja sodelovalnega 

dela? 

Menim, da se pri pouku premalo uporablja sodelovalno učenje, veliko več je frontalnega dela. 

Za računalnik pa menim, da je v veliko primerih »potuha« učiteljem: najlaţje je klikati po 

računalniku, učenci pa prepisujejo (če sploh vse), učenec ne razmišlja, doma se še manj uči. 

To zame ni poučevanje, ampak predavanje oziroma branje.  

Pri sodelovalnem učenju oziroma delu bi do neke mere Googlove storitve prišle prav, vendar 

ob tem poudarjam, da ne smemo pretiravati. Učitelj ob taki uri »lenari«, nekdo iz skupine pa 

se lahko »vleče« z drugimi; medtem ko se on zafrkava, drugi delajo. 
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Intervju z učiteljem računalništva 

Ali menite, da bi brezplačne Googlove storitve lahko zaživele v slovenskem osnovnošolskem 

prostoru? Torej, ali so učitelji pripravljeni spremljati in sprejeti novosti, ki so povezane z 

uporabo računalnika in spleta in če ne, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi take storitve začeli 

uporabljati? 

Na to lahko odgovorim pritrdilo. Nekatere storitve se ţe uporabljajo in so prepletene s 

poučevanjem oziroma z medpredmetnim povezovanjem (Google Zemlja, Google Zemljevidi 

– to se nanaša predvsem na geografijo, matematiko, fiziko) pa tudi Google Dokumenti so 

priročna zadeva pri izvajanje skupinskega dela, kjer učenci preprosto dodajajo stvari, urejajo 

dokument … Učitelji s(m)o po večini naravnani tako, da je sluţba hkrati tudi izobraţevanje, 

ki se nikoli ne konča. 

 

Ali pri poučevanju in nasploh pri učiteljskem delu vidite možnost uporabe Googlovih 

storitev? Na kakšen način? Morda kak konkreten primer uporabe za posamezno storitev? 

(npr. več učiteljev si prek Google Koledarja usklajuje urnike in prek Google Dokumentov 

skupaj ustvarja preizkus znanja).  

Na to vprašanje sem zajel odgovor ţe zgoraj. Primer: na spletu imamo obešen urnik 

zasedenosti računalniške učilnice. Prek Google Dokumentov si sami lahko zapolnimo določen 

prost termin, ki ga ţelimo.    

 

Menite, da se pri pouku izvaja dovolj sodelovalnega dela in kaj so razlogi za pogostost 

izvajanja? Bi storitve, ki so omenjene zgoraj, pripomogle k lažjemu izvajanja sodelovalnega 

dela? 

Pri pouku se sodelovalno delo izvaja v nezadostni meri. Pogostost izvajanja so predvsem v 

učiteljevi naravnanosti. Storitve, ki omenjene zgoraj, ţe pomagajo k laţjem izvajanju 

sodelovalnega dela. 
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Intervju z učiteljem geografije 

Ali menite, da bi brezplačne Googlove storitve lahko zaživele v slovenskem osnovnošolskem 

prostoru? Torej, ali so učitelji pripravljeni spremljati in sprejeti novosti, ki so povezane z 

uporabo računalnika in spleta in če ne, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi take storitve začeli 

uporabljati? 

Vsekakor so Googlove storitve, plačljive in brezplačne, koristen pripomoček za pouk. Sam 

vidim največje moţnosti uporabe pri geografiji, naravoslovnih vedah, športni vzgoji, 

načrtovanju športnih aktivnosti v naravi (pohodi, orientacija) in še marsikje, pravzaprav v 

celotnem osnovnošolskem procesu. 

 

Ali pri poučevanju in nasploh pri učiteljskem delu vidite možnost uporabe Googlovih 

storitev? Na kakšen način? Morda kak konkreten primer uporabe za posamezno storitev? 

(npr. več učiteljev si prek Google Koledarja usklajuje urnike in prek Google Dokumentov 

skupaj ustvarja preizkus znanja).  

Glede uporabe pa menim, da bi se moralo angaţirati Ministrstvo ali Zavod za šolstvo zaradi 

uskladitve izobraţevanja učiteljev. Največ bi lahko pri tem naredili učitelji geografije, ki bi za 

vertikalno in horizontalno  medpredmetno povezavo izdelali načrt izobraţevanja učiteljev pri 

uporabi Googlovih storitev. 

Sam največ uporabljam Google Zemljevide za izdelavo orientacijskih pohodov in za 

računanje razdalj pri načrtovanju ekskurzij. 

Veliko uporabno vrednost vidim tudi pri poznavanju nastajanja zemljevida in različnih meril. 

Menim, da trenutno ni kakšnih velikih moţnosti za tovrstna izobraţevanja, kajti v slovenskem 

prostoru poteka opismenjevanje z interaktivnimi tablami in e-gradivi (tablice). 

 

Menite, da se pri pouku izvaja dovolj sodelovalnega dela in kaj so razlogi za pogostost 

izvajanja? Bi storitve, ki so omenjene zgoraj, pripomogle k lažjemu izvajanja sodelovalnega 

dela? 
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Ţal na to vprašanje ne morem podati konkretnega odgovora, saj nisem direktno vključen v 

delo pri pouku. Na področjih, ki sem jih omenil v prvem in drugem odgovoru, pa bi brez 

dvoma te storitve koristile. 
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Priloga E – Učni pripravi 

Učna priprava 1 

Predmet Matematika 

Razred 9. 

Učna tema Druge vsebine 

Učni sklop Zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov 

Učna enota Anketni vprašalnik 

Učni cilji 

Učenec:  

- spozna osnovne vrste vprašanj (da-ne, izbirna, številski 

odgovori, prosti odgovori …), 

- spozna osnovne lastnosti anketnih vprašalnikov, 

- sestavi preprost anketni vprašalnik. 

Učne oblike Frontalna, delo v paru. 

Učne metode Pogovor, razlaga, delo v paru. 

Učna sredstva 

in pripomočki 
Računalnik, anketni vprašalnik, storitev Google Obrazec. 

Literatura 
Berk, J. (2011). Skrivnosti števil in oblik 9. Učbenik za matematiko v 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
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Namen Način izvedbe 
Metode / 

oblike dela 

Način 

preverjanja 

Čas 

(min) 
Pripomočki 

Uvod 

Pogovor, ali so ţe bili 

anketirani in kako je 

potekalo. 

Pogovor / 

frontalno. 

Pogovor z 

učenci. 
3 / 

Spozna 

osnovne 

vrste 

vprašanj 

S primeri vprašanj 

sklepamo na odgovore 

anketirancev in 

razmislimo, kako bi jih 

kasneje lahko obdelali. 

Pogovor, 

razlaga / 

frontalno. 

Pogovor z 

učenci. 
10 / 

Spozna 

osnovne 

lastnosti 

anket 

Pogovor, kakšne so 

izkušnje učencev z 

anketiranjem, 

protiprimeri (npr. slaba, 

dobra vprašanja, 

slovnične napake, 

abstraktni jezik, 

anonimnost). 

Učenci rešijo spletni 

anketni vprašalnik. 

Pogovor, 

razlaga / 

frontalno, 

individualno. 

Pogovor z 

učenci. 

Učenci 

rešijo 

anketni 

vprašalnik. 

10 

Anketni 

vprašalnik 

na spletu 

(Google 

Obrazec). 

Sestavi 

preprost 

anketni 

vprašalnik. 

Učenci v dvojicah 

izdelajo preprost anketni 

vprašalnik v spletni 

storitvi Google Obrazec 

in ga razpošljejo med 

sošolce. 

Delo v 

dvojicah / 

samostojno 

delo v paru. 

Delo v 

dvojicah v 

storitvi 

Google 

Obrazec. 

20 

Spletna 

storitev 

Google 

Obrazec. 

Ponovitev 

Ponovitev vrst vprašanj 

in lastnosti anketnih 

vprašalnikov. 

Pogovor / 

frontalno. 

Učenci 

odgovarjajo 

na 

vprašanja. 

2 / 
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Priloga k učni pripravi 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen(a)! 

Z anketnim vprašalnikom ţelim ugotoviti navade mladih pri uporabi spletne strani Facebook. 

Anketa je anonimna. 

Obkroţi po en odgovor pri vsakem vprašanju: 

 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ţenska 

 

2. Kdo te je navdušil na Facebookom? 

a) prijatelj(ica) 

b) sošolec/sošolka 

c) starši 

d) drugo: ____________________________ 

 

3. Kako pogosto uporabljaš Facebook? 

a) večkrat na dan 

b) enkrat na dan 

c) nekajkrat tedensko 

d) nekajkrat mesečno 

e) skoraj nikoli 

 

4. Koliko »prijateljev« imaš na Facebooku? 

a) manj kot 50 

b) 50-100 

c) 101-200 

d) 201-300 

e) več kot 300 
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5. Ali so med »prijatelji« tudi osebe, ki si jih spoznal(a) in jih poznaš le prek spleta? 

a) Da 

b) Ne 

 

6. Facebook največkrat uporabljam za: 

a) reševanje kvizov 

b) objavljanje fotografij 

c) igranje iger 

d) pisanje na »zid« 

e) pošiljanje zasebnih sporočil 

f) spremljanje, kaj počnejo »prijatelji« 

g) drugo: ____________________________ 

 

7. Na Facebooku objavim tudi osebne podatke kot so rojstni datum, imena bratov in 

sester, status (samski/zaseden) … 

a) Da 

b) Ne 

 

8. Nevarnosti Facebooka se zavedam: 

a) zelo dobro 

b) kar dobro 

c) bolj slabo 

d) jih ne poznam 

Hvala za sodelovanje! 
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Učna priprava 2 

Predmet Matematika 

Razred 9. 

Učna tema Druge vsebine 

Učni sklop Zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov 

Učna enota Anketni vprašalnik 

Učni cilji 

Učenec:  

- spozna osnove dela s preglednicami v storitvi Google 

Preglednica, 

- obdelava podatkov (ureditev in prikaz) v storitvah Google 

Preglednica in Google Dokument, 

- predstavi ugotovitve, pridobljene z anketnim vprašalnikom,  

- spozna nevarnosti uporabe Facebooka. 

Učne oblike Frontalna, delo v dvojicah. 

Učne metode Pogovor, razlaga, delo v dvojicah. 

Učna sredstva 

in pripomočki 

Računalnik, anketni vprašalnik in analiza odgovorov, storitve Google 

Obrazec, Google Preglednica, Google Dokument. 

Literatura 
Berk, J. (2011). Skrivnosti števil in oblik 9. Učbenik za matematiko v 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
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Namen Način izvedbe 
Metode / 

oblike dela 

Način 

preverjanja 

Čas 

(min) 
Pripomočki 

Uvod 
Ponovitev lastnosti 

anketnih vprašalnikov 

Pogovor / 

frontalno. 

Pogovor z 

učenci. 
2 / 

Spozna osnove 

dela s 

storitvijo 

Google 

Preglednica 

Predstavimo celico, 

vrstico, stolpec. 

Vnašamo podatke v 

tabelo. Izdelamo 

grafikon (pogovor o 

smiselnosti 

posameznih tipov 

glede na vprašanja in 

podane odgovore). 

Poudarimo 

interaktivnost Google 

Preglednice 

(spremenimo podatek 

v tabeli, opazujemo 

grafikon). 

Razlaga / 

frontalno. 

Učenci 

vzporedno z 

razlago 

sami 

preizkušajo 

povedano. 

10 
Google 

Preglednica. 

Obdelava 

podatkov 

(ureditev in 

prikaz) 

Učenci vnašajo zbrane 

podatke, izdelajo 

grafikon, tabelo in te 

elemente prenesejo v 

Google Dokument, 

kjer naredijo poročilo 

raziskave. 

Delo v 

dvojicah / 

samostojno 

delo v paru. 

Delo v 

dvojicah. 
20 

Google 

Preglednica, 

Google 

Dokument. 

Predstavitev 

raziskave 

Pari si med seboj 

poročajo o 

ugotovitvah, 

pridobljenih z 

anketnim 

vprašalnikom. 

Izberemo dvojice, ki 

poročajo frontalno. 

Delo v 

dvojicah / 

samostojno 

delo v paru, 

frontalno. 

Delo v 

dvojicah v 

storitvi 

Google 

Obrazec. 

5 
Google 

Preglednica. 
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Pozna 

nevarnosti 

uporabe 

Facebooka 

Predstavimo podatke, 

pridobljene z 

anketnim 

vprašalnikom prejšnjo 

uro. 

Razredu predstavimo 

nevarnosti uporabe 

spletne strani 

Facebook. S 

konkretnimi primeri 

pokaţemo, kako lahko 

neznanci dostopajo do 

njihovih podatkov. 

Opišemo lastnosti 

varne rabe. 

Pogovor, 

razlaga / 

frontalno. 

Pogovor z 

učenci, 

prikaz 

primerov. 

10 
Računalnik, 

splet. 

Ponovitev 

Ponovitev lastnosti 

anketnih vprašalnikov, 

obdelave dobljenih 

podatkov in 

predstavitev 

ugotovitev. 

Pogovor / 

frontalno. 

Učenci 

odgovarjajo 

na 

vprašanja. 

3 / 

 

 


