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POVZETEK 

V magistrskem delu smo se ukvarjali z uporabo didaktične igre Mundus v osnovni šoli.  

V prvem delu smo predstavili pomen uporabe didaktičnih iger pri pouku. Bolj natančno 
smo opisali didaktično igro Mundus, njene prednosti in slabosti ter predstavili, kako 
enostavno pripraviti naloge za preverjanje znanja. Bolj podrobno smo opisali pomemben 
sestavni del didaktične igre Mundus – Mundus kviz. Predstavili smo tudi značilnosti 
preverjanja znanja o varnosti na spletu, ki poteka v obliki didaktične igre. Glavne teme so 
namerna zloraba računalnikov, tehnična zaščita pred spletnimi nevarnostmi, avtorske 
pravice in različne oblike zlorab na spletu. V tem konteksu smo raziskali tudi motiviranost 
učencev za učenje in zlasti za učno obliko delo v skupini.  

V empiričnem delu smo zasnovali in izvedli kvalitativno raziskavo o vplivu didaktične igre 
Mundus na znanje učencev ter pridobili mnenje učencev šestega razreda osnovne šole 
o uporabi omenjene igre pri pouku. Zbiranje podatkov je potekalo v dveh delih. Prvi del je 
preverjanje znanja iz varnosti na spletu. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini – 
eksperimentalno in kontrolno. Eksperimentalna skupina je na vprašanja odgovarjala 
preko didaktične igre Mundus. Za kontrolno skupino smo preverjanje znanja izvedli na 
klasičen način – samostojno, na listu papirja. Za drugi del zbiranja podatkov smo pripravili 
anketo o mnenju uporabe didaktične igre Mundus pri pouku. S pomočjo zbranih podatkov 
smo poiskali odgovore na raziskovalna vprašanja o tem, ali didaktična igra Mundus 
pripomore k boljšemu rezultatu na preverjanju znanja, k motivitanosti učencev in k 
spodbujanju medsebojnega sodelovanja v skupini. Zanimalo nas je tudi mnenje učencev 
o sami didaktični igri Mundus. 

Izsledki raziskave kažejo na to, da imajo učenci pozitivna stališča do uporabe didaktične 
igre Mundus. Skupina, ki je uporabljala didaktično igro Mundus, je dosegla boljše 
rezultate preverjanja znanja kot skupina, kjer smo preverjanje znanja izvedli na 
tradicionalen način na listu papirja. Razlika med spoloma po naših rezultatih ne igra vloge 
pri znanju varnosti na spletu.  

Iz raziskave je razvidno, da ima uporaba didaktične igre Mundus pozitiven motivacijski 
učinek na učenje. Igra jim je pomagala utrditi znanje in spodbudila medsebojno 
sodelovanje učencev v skupini. Večina učencev je mnenja, da bi jo še kdaj uporabili pri 
pouku. Zato učiteljem priporočamo uporabo didaktične igre Mundus predvsem kot eno 
izmed možnosti za preverjanje znanja. 

 

Ključne besede: igra, didaktična igra Mundus, preverjanje znanja, osnovna šola, 
motivacija, delo v skupini, varnost na spletu. 



ABSTRACT 

The Master's thesis addresses the use of the Mundus didactic game in primary school. 

In the first part, the importance of using didactic games in class is presented. The Mundus 
didactic game is described in detail, together with its advantages and 
disadvantages.  Ways of easily preparing the tasks for knowledge tests are explained. An 
important part of the Mundus didactic game, the Mundus quiz, is described in detail. The 
main characteristics of the internet security knowledge test, which is implemented in the 
form of the didactic game, are introduced. The main topics are the purposeful misuse of 
computers, technical protection from internet risks, the copyright law and various forms 
of misuse on the internet. In this context, the motivation of students for learning, especially 
in the learning format of a team, is also examined. 

In the empirical part, a  qualitative study is discussed, which was designed and 
implemented, examining the impact of the Mundus didactic game on the knowledge of 
students. The opinions of students of the sixth grade of primary school regarding the use 
of the game mentioned above in class were also obtained. The students were divided into 
two groups, a test group and the control group. The test group answered the questions in 
the test by using the Mundus didactic game. The control group’s  knowledge was tested 
in a classical way, with individual students  answering the test on a sheet of paper. For 
the second part of the information-gathering, a survey was designed, examining the 
students’ opinion on the use of the didactic game in class. Using the collected data, 
answers to research questions were found, addressing the question of whether the 
Mundus didactic game helps achieve better results in knowledge tests, helps to raise the 
motivation of students and encourages mutual cooperation in a team.  The opinions of 
students on the actual Mundus didactic game were also examined. 

The findings of the survey show that students positively view the Mundus didactic game. 
The group, which was using the game, achieved better results at the knowledge test in 
comparison with the group where the knowledge test was done in a traditional way, using 
a sheet of paper.  Results were obtained which suggest that there is no gender-based 
difference in the knowledge of internet security. 

The study shows that using the Mundus didactic game positively affects the motivation 
for learning.  The game helped students reinforce their knowledge and encouraged 
cooperation of students in teams.  Most students would like to see the game used again 
in class. Therefore, we recommend using the Mundus didactic game to teachers, mostly 
as one of the options to test the students’ knowledge. 

Keywords: 



game, Mundus didactic game, knowledge testing, primary school, motivation,  teamwork, 
internet security  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

KAZALO 
 

1. UVOD .......................................................................................................................... 4 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ........................................................................................ 6 

2.1 Igra ........................................................................................................................ 6 

2.1.1 Kaj je igra ....................................................................................................... 6 

2.1.2 Zgodovina iger .............................................................................................. 7 

2.1.3 Klasifikacija iger ............................................................................................ 7 

2.2 Didaktične igre ..................................................................................................... 9 

2.2.1 Pomen didaktičnih iger ................................................................................. 9 

2.2.2 Uporaba didaktičnih iger pri pouku ........................................................... 10 

2.2.3 Prednosti in slabosti uporabe didaktičnih iger pri pouku ....................... 11 

2.2.4 Z igro do višje ravni znanja ........................................................................ 12 

2.2.5 Taksonomija didaktičnih iger ..................................................................... 13 

2.3 Učna motivacija .................................................................................................. 16 

2.3.1 Opredelitev učne motivacije ....................................................................... 16 

2.3.2 Funkcije motivacije pri učenju ................................................................... 16 

2.3.3 Model kakovostnega motiviranja učencev ................................................ 17 

2.3.4 Didaktične igre in motivacija ...................................................................... 18 

2.4 Delo v skupinah ................................................................................................. 19 

2.4.1 Opredelitev skupine in dela v skupini ....................................................... 19 

2.4.2 Razlogi za delo v skupini ............................................................................ 19 

2.4.3 Vrste skupinskih metod .............................................................................. 20 

2.4.4 Velikost skupine .......................................................................................... 21 

2.5 Preverjanje znanja ............................................................................................. 22 

2.5.1 Opredelitev preverjanja znanja .................................................................. 22 

2.5.2 Vrste preverjanja ......................................................................................... 22 

2.5.3 Povratna informacija ................................................................................... 23 

3. VARNOST NA SPLETU ........................................................................................... 24 

3.1 Kaj je varnost na spletu? ................................................................................... 24 

3.2 Namerne zlorabe računalnikov ......................................................................... 24 



 

 
 

3.3 Tehnična zaščita pred nevarnostmi na spletu ................................................. 25 

3.3.1 Antivirusni programi (ang. »Antivirus programes«) ................................ 25 

3.3.2 Požarni zid (ang. »Firewall«) ...................................................................... 26 

3.3.3 Anonimizacija podatkov (ang. »Data Anonymization«) ........................... 26 

3.3.4 Šifriranje (ang. »Data Encryption«) ........................................................... 26 

3.3.5 Trajno brisanje podatkov............................................................................ 26 

3.3.6 Filtriranje in blokiranje neprimernih vsebin .............................................. 26 

3.4 Računalniško piratstvo (ang. »Internet piracy«) ............................................. 26 

3.5 Vrste spletnega nasilja ...................................................................................... 27 

3.5.1 Spletno ustrahovanje, trpinčenje, nadlegovanje (ang. »Cyberbullying«)
 ............................................................................................................................... 27 

3.5.2 Sexting oz. nudes ........................................................................................ 27 

3.5.3 Spletno dobrikanje (ang. »Grooming«) ..................................................... 27 

3.5.4 Spletno zalezovanje ali stokanje (ang. »Cyberstalking«) ........................ 27 

3.5.5 Trolanje ........................................................................................................ 27 

3.6 Kje najdemo nasvete za varno rabo interneta? ............................................... 28 

3.7 Ozaveščanje o varni rabi interneta ................................................................... 29 

3.8 Organizacije za ozaveščanje varnosti na spletu ............................................. 29 

4. DIDAKTIČNA IGRA MUNDUS ................................................................................. 32 

4.1 Kaj je didaktična igra Mundus .......................................................................... 32 

4.2 Delitev didaktične igre Mundus ........................................................................ 32 

4.2.1 Pametna namizna igra: ............................................................................... 32 

4.2.2 Naloge: ......................................................................................................... 33 

4.2.3 Mundus kviz: ............................................................................................... 33 

4.3 Potek igre ............................................................................................................ 34 

4.3.1 Postavitev igre ............................................................................................. 34 

4.3.2 Igra ............................................................................................................... 34 

4.3.3 Konec igre .................................................................................................... 34 

4.4 Priprava vprašanj in paketov vprašanj za didaktično igro Mundus............... 34 

4.5 Prednosti in pomanjkljivosti Mundus kviza ..................................................... 35 

5. EMPIRIČNI DEL........................................................................................................ 37 



 

 
 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema.............................................................. 37 

5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja ......................................................... 37 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop .......................................................................... 37 

5.3.1 Vzorec .......................................................................................................... 38 

5.3.2 Raziskovalni instrumenti ............................................................................ 38 

5.3.3 Postopek zbiranja podatkov ....................................................................... 40 

5.3.4 Postopek obdelave podatkov ..................................................................... 40 

5.4 Omejitve raziskave ............................................................................................. 40 

6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO ........................................................................... 41 

6.1 Rezultati testiranja ............................................................................................. 41 

6.2 Avtoričina opažanja o uporabi didaktične igre med izvedbo učne ure ......... 51 

7. ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 52 

8. VIRI IN LITERATURA ............................................................................................... 54 

8 PRILOGE ................................................................................................................... 58 

 

 

 

 



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

1 
 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Vzorec glede na število učencev v eksperimentalni in kontrolni skupini ............ 38 
Graf 2: Primerjava rezultatov preverjanja znanja eksperimentalne in kontrolne skupine 
izražen v % .................................................................................................................... 41 
Graf 3: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov eksperimentalne in kontrolne skupine 42 
 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Bloomova taksonomija ..................................................................................... 13 
Slika 2: Pintrichov model interaktivnega delovanja motivacijskih in kognitivnih sestavin v 
učnem kontekstu (Pintrich in Schrauben, 1992) ............................................................ 17 
Slika 3: Skupinsko učenje ............................................................................................. 20 
Slika 4: Tradicionalno učenje ........................................................................................ 20 
Slika 5: Logotip SAFE-SI ............................................................................................... 29 
Slika 6: Logotip Varni na internetu ................................................................................ 30 
Slika 7: Logotip Spletno oko .......................................................................................... 30 
Slika 8: Logotip Varniinternet ........................................................................................ 30 
Slika 9: Logotip SI-CERT .............................................................................................. 30 
Slika 10: Logotip Arnes ................................................................................................. 31 
Slika 11: Logotip Odklikni .............................................................................................. 31 
Slika 12: Namizna igra Mundus ..................................................................................... 32 
Slika 13: Primer vprašanja iz Mundus kviza .................................................................. 33 
Slika 14: Vprašanja, ustvarjena v nadzorni plošči Mundus ............................................ 35 
 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Klasifikacija iger glede na namen .................................................................... 8 
Tabela 2: Klasifikacija iger glede na način ...................................................................... 9 
Tabela 3: Taksonomija - vrsta znanja, strategije poučevanja in elementi igre ............... 15 
Tabela 4: Prevladujoči pogledi na učenje in motivacijo (Greeno idr., 1996) .................. 16 
Tabela 5: Model motiviranja PPZZ (Marentič-Požarnik, 2000) ...................................... 18 
Tabela 6: Umetnost dajanja povratne informacije (Rutar Ilc, 2003) ............................... 23 
Tabela 7: Prednosti in pomanjkljivosti igre Mundus ...................................................... 36 
Tabela 8: Število in delež udeležencev glede na spol ................................................... 38 
Tabela 9: Test normalne porazdelitve rezultatov med eksperimentalno in kontrolno 
skupino .......................................................................................................................... 43 
Tabela 10: Test normalne porazdelitve eksperimentalne in kontrolne skupine - Mann-
Whitney test .................................................................................................................. 43 



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

2 
 

 

Tabela 11: Rezultati statističnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino ....... 43 
Tabela 12: Mnenje učencev o uporabi didaktične igre v povezavi z motivacijo za učenje
 ...................................................................................................................................... 44 
Tabela 13: Test normalne porazdelitve rezultatov eksperimentalne skupine ................ 45 
Tabela 14: Test homogenosti varianc ........................................................................... 45 
Tabela 15: Rezultati Anova testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik ............ 45 
Tabela 16: Rezultat Tukey HSD Post-Hoc testa ........................................................... 46 
Tabela 17: Rezultati Anova testa - srednje vrednosti, standardni odklon ...................... 46 
Tabela 18: Mnenje učencev eksperimentalne skupine o didaktični igri Mundus ........... 47 
Tabela 19: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika eksperimentalne skupine glede 
medsebojnega sodelovanja v skupini ............................................................................ 49 
Tabela 20: Test normalnosti porazdelitve razlik v znanju varnosti na spletu med 
spoloma ......................................................................................................................... 50 
Tabela 21: Rezultati Mann-Whitney testa razlike v znanju varnosti na spletu med 
spoloma ......................................................................................................................... 50 
 

 

  



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

3 
 

 

  



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

4 
 

 

1. UVOD 
 

»There is no point in work - unless it absorbs you - like an absorbing game. If it doesn't 
absorb you, if it's never any fun, don't do it!« 

(D. H. Lawrence, 1968) 

Igre so sinonim za »igranje«. Skoraj vsi se radi igramo in ta želja je v nas  prisotna vse 
življenje. Psihologi so mnenja, da igra ni namenjena samo polnjenju prostega časa ali 
sprostitvi, temveč je tudi pomembna učna izkušnja (Lowe, 1988). 

Dejstvo je, da igre sodijo v razred. Številne raziskave kažejo, da igre prispevajo k 
izobraževalnemu procesu, zato postajajo vse bolj uveljavljene v učnem procesu. Zadnjih 
nekaj let dajemo velik poudarek prav računalniškim igram. Le-te spodbujajo strateško 
razmišljanje, reševanje problemov in hitre prilagoditve spremembam. Kadarkoli se 
odločimo za uporabo didaktične igre ali dejavnosti v razredu, moramo izhajati iz učnih 
ciljev, ki nam jih igra pomaga doseči (Forišek, Steinova, 2010). 

Za namene magistrske naloge smo uporabili didaktično igro Mundus, ki je novost na trgu. 
Je odlično orodje za izobraževanje, saj lahko učitelji prikrijejo klasično učenje z napredno 
družabno igro. Omogoča več različnih načinov igranja, ki ga lahko učitelj prilagodi 
razredu. Preko nadzorne plošče lahko učitelj sam ustvarja svoja vprašanja, na katera 
učenci odgovorijo, in nato tudi sledi njihovemu napredku. Z igranjem igre imajo učenci 
priložnost, da utrdijo že usvojeno znanje iz gradiva, ki jim običajno ne bi bilo zanimivo in 
ne bi imeli motivacije za učenje le-tega (Mundus game, 2018). 

Motivacija v izobraževanju lahko na različne načine vpliva na to, kako se učenci učijo in 
kako se obnašajo pri predmetu. Lahko poveča vložen trud in energijo v učenje, iniciativo 
in vztrajnost. Ker učenci niso vedno notranje motivirani, včasih potrebujejo tudi motivacijo 
iz okolice (Tohidi, H., Mehbi Jabbari, M., 2011).  

Delo v manjših skupinah učencem omogoča medvrstniško učenje in razvijanje 
sporazumevalnih veščin. Prednosti dela v skupini so številne. Pomembno je izpostaviti, 
da učenci v manjših skupinah pridobijo številne izkušnje z medsebojnim učenjem. 
(Grginič, 2012). Člani skupine se medsebojno sporazumevajo in sodelujejo. V skupini se 
ustvarijo določeni načini vodenja ter pravila obnašanja. Vsakemu članu skupine učitelj 
določi vlogo in položaj v skupini (Virk-Roden in Belak-Ožbolt, 1990). 
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Šole si zaradi hitrega razvoja družbe brez uporabe informacijske tehnologije ne moremo 
več predstavljati. Tehnologija se v šolskem okolju pojavlja v raznih oblikah: namizni in 
prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, fotoaparati in storitve, ki jih omogoča 
internet. Na internetu pa nam vedno pretijo številne nevarnosti in oblike zlorab (spletno 
nadlegovanje, sexting, spletno zalezovanje, navezovanje stikov, objavljanje posnetkov 
nasilja, trolanje). Zato je pomembno, da učenci poznajo pravila varne rabe interneta 
(Puschner, 2018). 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

»Učenje skozi igro, ki spodbuja in motivira učence, postaja tudi veselje.«  

(Platon) 

2.1 Igra 

2.1.1 Kaj je igra 
Igra je osnovna otrokova dejavnost, s katero sesrečuje že od malega. Otroci se pri igri 
zabavajo, doživljajo svojo domišljijo ter preizkušajo različne možnosti. Predstavlja jim 
najprimernejši način, kako okolico narediti oprijemljivo in dosegljivo (Umek idr., 2013). 
Mrak Merhar idr. (2013) dodajajo, da je igra ena od metod vzgoje, vodenja skupine ali 
način za odkrivanje novih idej. Dobri vzgojitelji, učitelji in trenerji jo uporabljajo kot orodje, 
s pomočjo katerega sledijo določenim ciljem (prav tam). S tem se strinjajo tudi Umekova 
idr. (2013) in dodajajo, da je igra pomembna oblika socializacije, kar je prostovoljno, 
namerno in načrtno oblikovanje posameznika. 

Miselne igre pomagajo spodbuditi možgane in otroka samega k nekonvencionalnem 
razmišljanju, da bi lahko rešil določeno težavo. Tako kot mišice pri telesni vadbi tudi 
možgani potrebujejo lastno obliko stimulacije, da se izboljšajo pri analitičnem 
razmišljanju, ustvarjalnosti, koncentraciji in reševanju problemov. Poleg vsega 
navedenega je v prid igri dejstvo, da so otroci veliko bolj odprti za igro kot na primer za 
branje knjig (Bhattacharjee, 2018). 

Umekova idr. (2013) so izpostavili devet dejstev, ki veljajo za igro: 

1. Igra izboljšuje naše kognitivne ali fizične sposobnosti. 
2. Igra pripomore k učenju in pridobivanju novega znanja. 
3. Preko igre razvijamo tekmovalnost, kar pripomore k temu, da se posameznik za 

doseganje ciljev bolj trudi in mogoče celo preseže svoje sposobnosti. 
4. Z igro se učimo medsebojnega sodelovanja, ki je nujno potrebno in lahko 

pripomore k boljšemu rezultatu. 
5. Igra pomaga pri razvijanju vztrajnosti, saj nam prinese nek rezultat oziroma 

nagrado. 
6. V igri se učimo soočanja s svojimi čustvi in kako le-ta uravnavati.  
7. Preko igre se nam razvija ustvarjalnost, ki se odraža v raznolikosti mišljenja in 

načinu, kako dosegamo cilj igre. 
8. V igri imamo veliko možnosti, med katerimi lahko izbiramo, zato lahko rečemo, da 

pripomore k soočanju s posledicami naših odločitev. 
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9. Igra pripomore k skrbnosti do drugih, saj vsak udeleženec k igri nekaj prispeva in 
mora to omogočiti tudi ostalim udeležencem (prav tam). 

Kljub temu, da igre največkrat povezujemo z otroki, je Brečkova (2002) mnenja, da tudi 
se odrasli še vedno radi igrajo. Skozi igro se lahko vedno naučimo novih veščin, zlasti 
socialnih, zaradi česar so te veščine še posebej uporabne v izobraževanju odraslih. 

2.1.2 Zgodovina iger 
Prvi zametki iger so po pričevanju zgodovinskih virov začeli pojavljati že pred 12 000 leti. 
V času prvih civilizacij na Bližnjem vzhodu, Indiji in na Kitajskem so igre služile verskim 
namenom, za napovedovanje prihodnosti in za preprostejše strateško načrtovanje vojne 
v obliki »žetonov« na zemljevidu. Zanimivo je, da so se na takratnem vzhodu bolj razvijale 
miselne igre, na zahodu vojne igre, na področju današnje Afrike pa igre spretnosti in 
sposobnosti. Vse to se še vedno odraža v današnjem času (Umek idr., 2013).  

Leta 1693 je filozof John Locke govoril o tem, da bi bilo treba več časa in energije usmeriti 
v poučne in uporabne naloge. Okoli leta 1792 je filozof Jean-Jacques Rousseau razmišljal 
o učnih možnostih, ki jih ponuja igra. Strokovnjak na področju izobraževanja Johann 
Christoph Friedrich GutsMuth je leta 1796 menil, da igre vplivajo na značaj, zdravje, 
komunikacijo in interakcijo pri ljudeh. Kasneje, leta 1956, je filozof in sociolog George 
Herber Mead poudaril, da uporaba igre vpliva na socialno področje v učnem procesu. 
Govoril je tudi o pomembnosti metod in načrtov za učni cilj (Umek idr., 2013). 

2.1.3 Klasifikacija iger 
Poznamo mnogo raznolikih iger: od igre »Zemljo kras't«, do modernih računalniških iger, 
od iger za enega samega igralca do iger za mnogo ljudi, od iger za preživljanje prostega 
časa do didaktičnih iger. V ta namen se je izoblikovalo več različnih delitev iger. Avtorji, 
kot so Toličič, Smilansky, Piaget, Caillois in ostali, so v svojih raziskavah opisovali delitve 
iger vseh vrst. Mi bomo predstavili Cehovo klasifikacijo iger. To je razdelitev iger glede 
na namen (kaj želimo z igro doseči) in na način izvajanja (na kakšen način bomo prišli do 
želenega učinka) (Mrak Merhar idr., 2013).  

Klasifikacija iger glede na namen je predstavljena v spodnji tabeli 1: 

Vrsta igre Opis 
Igre spoznavanja So eden od osnovnih elementov skupinske dinamike. 

Igre te vrste uporabimo na začetku, ob prvem stiku s 
skupino, ko se udeleženci med seboj še ne poznajo. S 
tem pripomoremo, da se v razredu ustvari sproščeno 
okolje, otroci se lažje vključijo v skupino, se znebijo 
zadržanosti ter izrazijo svoja stališča. 
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Poživitvene igre So po navadi kratke, preproste igre. Uporabimo jih, ko 
energija in pozornost v razredu padeta ali ko vpeljujemo 
novo temo. Kot poživitvene igre uporabimo igre, ki so 
dinamične in imajo enostavna navodila. Uporabimo bolj 
sproščene igre, s katerimi ne izpostavljamo 
posameznika in ki niso tekmovalne. 

Igre za delitev v skupine So namenjene delitvi učencev v skupine. Te vrste iger 
omogočajo naključno delitev učencev v skupine ali 
navidezno naključno delitev učencev v skupine. 

Igre za gradnjo skupnosti Ko se učenci med seboj poznajo, sledi faza gradnje 
skupnosti. Igre za gradnjo skupnosti ta proces 
pospešijo, saj spodbujajo sodelovanje in povezovanje 
med udeleženci ter pomagajo pri vključitvi izoliranih 
posameznikov. Odlično pripomorejo k izboljšanju 
komunikacije med udeleženci, k njihovi produktivnosti 
in dobremu počitju med delom v skupini. 

Socialne igre So usmerjene v socialno učenje ter razvijanje socialnih 
odnosov. Bolj kot na izobraževanju je pri tej vrsti iger 
poudarek na osebnostni rasti in pridobivanju različnih 
socialnih spretnosti. Pripomorejo k razumevanju in 
spoznavanju samega sebe in drugih udeležencev. 
Socialne igre je smiselno uporabiti, ko je skupina že 
izoblikovana, ko se posameznik v skupini že počuti 
varnega. 

Simulacijske igre Posnemajo realne situacije in življenja. Njihov namen je 
aktivno učenje, pridobivanje informacij in izkušenj, 
usposabljanje in pridobivanje različnih veščin, 
raziskovanje novih pristopov za razrešitev dane naloge, 
spoznavanje sebe, osebnostna rast, spoznavanje 
skupine, spoznavanje delovanja posameznika v skupini 
ter spoznavanje delovanja same družbe in njenih 
mehanizmov. 

Igre zaupanja Uporabljamo jih pri preverjanju zaupanja med člani 
skupine. Namenjene so skupinam, ki so med seboj že 
povezane in si med seboj že vsaj malo zaupajo. V 
skupini ustvarijo občutek varnosti in sprejetosti. 

Evalvacijske igre Namenjene so preverjanju in vrednotenju dela oz. 
doseganja ciljev, pri čemer se po navadi poslužujemo 
izražanja s pomočjo simbolov. Uporabljamo jih med 
celotnim usposabljanjem. 

Tabela 1: Klasifikacija iger glede na namen 
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Tabela 2 prikazuje klasifikacijo iger glede na način: 

Vrsta igre Opis 
Igre vlog Pri tej vrsti gre za učenje iz neposredne izkušnje, saj 

tovrstne igremogočajo vpogled v različne situacije 
medsebojnih odnosov ter v odzivanje ljudi v danih 
situacijah. Z igrami vlog se učimo različnih spretnosti ter 
komunikacijskih in drugih socialnih veščin. 

Velike igre So igre, v katere je vključenih vsaj 10 udeležencev oz. 
trajajo vsaj eno uro. Cilj velikih iger je, da udeleženci 
preko sodelovanja in skupinskega dela rešujejo 
različne probleme oz. naloge. To pa jim daje občutek 
pripadnosti in soodvisnosti.  

Tekmovalne igre Potešijo željo po tekmovalnosti. Pripomorejo k 
sprostitvi, polnjenju nove energije in krepitvi timskega 
duha. Vodijo lahko v nekatere nevarnosti (npr. 
preziranje potreb in želja drugih, posmehovanje,…), ki 
se jim lahko s prilagajanjem oblik igre izognemo. 

Bansi So gibalne igre s petjem. Pri samih igrah uporabljamo 
roke, noge, glavo,… Bansi igre pripomorejo k bolj 
sproščenemu ozračju, povezanosti in odprtosti, 
ustvarjalnosti ter razigranosti. 

Miselne igre Te igre udeleženca prisilijo, da razmišlja s svojo glavo. 
Kljub temu, da je iskanje rešitve zahtevno, je rešitev po 
navadi dokaj preprosta. 

Strateške igre Te igr so namenjene strateškemu načrtovanju. 
Namizne igre To so igre, v katere je vključenih več ljudi naenkrat. 

Največkrat se igrajo s pomočjo igralne plošče, kocke, 
kart,…  

Tabela 2: Klasifikacija iger glede na način 

2.2 Didaktične igre 
2.2.1 Pomen didaktičnih iger 
Poimenovanje didaktičnih iger izhaja iz didaktike, ki jo opredeljujemo kot vedo o 
poučevanju (Mrak Merhar idr., 2013). Rugelj (2015) podaja, da je igra didaktična, kadar 
se v njej namerno skrivajo učni cilji (prav tam). Razlika med didaktičnimi igrami in ostalimi 
igrami je v tem, da didaktične igre ne nastanejo iz učenčeve notranje potrebe in 
potemtakem niso spontane. Domislijo se jih učitelji oz. odrasli. Ker so igre usmerjene v 
zastavljene učne cilje, je za reševanje naloge oz. problema potrebno vložiti intelektualni 
napor. Po končani igri učenci čutijo zadovoljstvo, učitelj pa vidi, ali so bili cilji doseženi ali 
ne (Tomić, 2002). 

Učna igra mora imeti zastavljene konkretne učne cilje. Delimo jih na vzgojne in didaktične. 
Vzgojna igra je usmerjena predvsem v vzgojne cilje, medtem ko se didaktična igra 
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osredotoča v izobraževalne cilje oz. novo znanje, ki jih dosežemo z aktivno vlogo 
učencev. Med vzgojne igre spadajo socialne igre in igre za gradnjo skupnosti. Pomembno 
je vrednotenje spoznanj, do katerih pride učenec sam. Včasih je to razmeroma težavno 
oceniti, saj po navadi težko vrednotimo, koliko se je nekdo iz igre naučil. Pri didaktični igri 
pa oblikujemo konkretne izobraževalne cilje, ki jih lahko na koncu tudi preverimo in 
ocenimo (Mrak Merhar idr., 2013). 

Ker igranje relevantnih iger vodi do sprememb znanja in razumevanja, so lahko 
primerljive s procesom učenja (Rugelj, 2016). Učitelji vse več pozornosti namenjajo 
učenju preko igre, ki poudarja aktivno vlogo učenca , za razliko od tradicionalnega načina 
podajanja snovi, ki je usmerjen na poučevanje(Zapušek in Rugelj, 2013). Učitelj v tem 
primeru predstavlja pripravljavca ustreznega učnega okolja in posrednika za povratne 
informacije (Rugelj, 2015).  

Pečjakova (2000) se strinja, da so didaktične igre pri pouku zelo uporabne. V pouk jih 
lahko vpeljemo kot del določene naloge, pri vajah, ponavljanju in utrjevanju snovi. 
Smiselno jih je uporabiti v motivacijskem delu ter pri utrjevanju in ustvarjanju že osvojene 
snovi (prav tam). Ginnis (2004) dodaja, da lahko ustrezno izbrana didaktična igra 
pripomore k prilagodljivemu delovnemu odnosu med učenci, prebije led med učiteljem in 
učenci, preusmeri pozornost, zviša ali zniža raven energije ter pomaga pri urjenju 
različnih miselnih veščin. Poleg tega pripomore k večji pripravljenosti za učenje in 
vzornemu vedenju (prav tam).  

Rugelj (2014) po Prenskyju povzema šest ključnih elementov igre: 

- zgodba - igri daje okvir in njene posamezne dele združuje v celoto; 
- cilji – smotri, ki so povezani z zgodbo in jih morajo doseči učenci; 
- pravila – načela, ki dajejo igri strukturo ter izzive in jih morajo učenci upoštevati; 
- interakcija – preko katere je učenec aktiven z ostalimi igralci; 
- konflikt/tekmovanje – učence pritegne, saj želijo postati boljši; 
- izid/povratna informacija – učencem služi kot preverjanje uspešnosti izidov 

njihovih dejanj 

2.2.2 Uporaba didaktičnih iger pri pouku 
Didaktične igre lahko apliciramo na več ravni izobraževanja, od vrtca do visokega šolstva 
(Whitton, 2009). Tudi vsebinska domena uporabe iger je lahko zelo različna (Zapušek in 
Rugelj, 2013). Kadarkoli se v učilnici odločimo uporabiti didaktične igre, moramo imeti v 
mislih zlasti doseganje zastavljenih učnih ciljev, igra pa nam služi kot orodje za doseganje 
teh ciljev. Kot sta Forišek in Steinova povzela po Hejnyju, postopek pridobivanja znanja 
teoretično zajema naslednjih šest korakov: 
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1. Motivacija za pridobivanje znanja 
2. Zbiranje izkušenj in oblikovanje ločenih modelov 
3. Posplošitev 
4. Odkritje generičnega modela 
5. Abstrakcija 
6. Avtomatizirano znanje 

To lahko ponazorimo pri majhnem otroku, ki se uči šteti. Oblikovanje ločenih modelov 
vključuje znanje seštevanja, denimo en bombon plus dva bombona, so trije bomboni ter 
en balon plus dva balona so trije baloni. V postopku posploševanja otrok oblikuje 
generični model, da lahko karkoli šteje na prstih: en prst plus dva prsta so trije prsti. Ta 
generični model zajema veliko ločenih modelov, ki jih je otrok prej razvil, vendar je še 
vedno vezan na konkretne predmete, ki otroka ovirajo pri nadaljnjem razvoju tega znanja. 
V tem trenutku je potrebno znanje abstrahirati. V našem primeru gre za simbolno enačbo 
1+ 2 = 3. Šele v tej fazi pa lahko to znanje postane avtomatizirano. Takrat otrok lahko 
uporabi enačbo 1 + 2 = 3, brez da bi moral razmišljati o nekem konkretnem primeru 
(Forišek, Steinova, 2010).  

Igra pri pouku je lahko efektivna le, če jo vodi dober in strokovno podkovan učitelj. Ker 
igra predstavlja posreden vzgojno-izobraževalni vpliv, zahteva sposobnega učitelja. 
Učitelj ni več oseba, ki samo ohranja mir in red v razredu, temveč oseba, ki učence 
upošteva in se v njihovi družbi tudi sam kaj novega nauči (Bognar,1987). 

Stathakiseva (2013) podaja pet razlogov, zakaj igro uporabiti v razredu: 

1. Učenci se skozi postopek igranja učijo. S pomočjo igranja igre se naučijo novega 
koncepta ali ideje, izziva se lotijo iz druge perspektive, eksperimentirajo z 
različnimi možnostmi ali spremenljivkami.  

2. Igre nudijo kontekst za vadbo. Učenci potrebujejo veliko prakse, da ponotranjijo 
naučeno snov. Da bi bila praksa smiselna, je potrebno učence v delo vključiti. 

3. Skozi igre se lahko učenci naučijo različnih veščin, saj lahko z igranjem iger 
pridobijo raznolike spretnosti, med katere sodijo  npr. kritične miselne spretnosti, 
ustvarjalnost, timsko delo in dobra telesna pripravljenost. 

4. S pomočjo igranja igre učenci razvijejo različne povezave z vsebino in oblikujejo 
pozitivne spomine na učenje, kar lahko olajša samo učenje. V mnogih igrah se 
pojavljajo številni različni dražljaji. 

5. Igre pritegnejo učenčevo pozornost in ga aktivno vključijo v delo (prav tam). 

2.2.3 Prednosti in slabosti uporabe didaktičnih iger pri pouku 
Če povzamemo didaktične raziskave različnih avtorjev o prednostih uporabe didaktičnih 
iger pri pouku, pridemo do skupnih točk kot so: motivacija, interes, večja pozornost, 



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

12 
 

 

učinkovitejše učenje, hitrejše in trajnejše pomnjenje. Cojocariu in Boghian (2014) 
povzemata po Prenskyju in dodajata, da igre vzporedno razvijajo več spretnosti  in 
izpolnjujejo temeljne potrebe učenja, in sicer tako, da zagotavljajo uživanje, vključevanje 
v aktivnosti, večanje samozavesti, zadovoljevanje ega, adrenalin, kreativnost, socialno 
interakcijo ter čustvovanje. Da bi lahko izkoristili prednosti uporabe učenja, ki temelji na 
uporabi iger v razredu, je ztreba standardizirati in s pravili urediti uporabo iger pri 
poučevanju, učenju in vrednotenju. Do takrat pa igre ostajajo odličen in zabaven način za 
poučevanje in učenje za občasno uporabo v razredu (prav tam). 

Pomanjkljivosti uporabe didaktičnih iger pri pouku so povezane s časom, učiteljskim 
nadzorom in interakcijo v učilnici. Učitelji včasih morda težko ocenijo, kaj so se učenci iz 
igre naučili (Cojocariu in Boghian 2014). 

2.2.4 Z igro do višje ravni znanja 
Umekova idr. (2013) po Kolbu in Miltnerju povzemajo, da si zapomnimo: 

- 10% tega, kar preberemo, 
- 20% tega, kar slišimo, 
- 30% tega, kar vidimo, 
- 70% tega, kar vidimo in slišimo oziroma sami rečemo, 
- 90% tega, kar sami počnemo (prav tam). 

Rezultati številnih raziskav prav tako potrjujejo, da je aktiven način pridobivanja znanj 
trajnejši in uporabnejši, kot če so znanja samo privzeta. S tem se strinjajo tudi mnogi 
kognitivni psihologi in konstruktivisti, kot sta Piaget in Vygotsky. Začetki prepoznavanja 
prednosti aktivnega učenja skozi igro segajo že v antiko. Otroke so k učenju spodbujali 
tako, da so jim predstavili igre, v katerih so bili skriti učni procesi, ki so bili v tistem času 
pomembni (Umek idr., 2013).  
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V Sloveniji že dobro znana Bloomova taksonomija prav tako pozitivno , vrednoti aktivno 
pridobivanje znanja. Šeststopenjska kognitivna lestvica, ki jo prikazuje tudi slika 1, 
obsega poznavanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje.. 

 

Slika 1: Bloomova taksonomija 

Po lestvici lahko igro sprva uvrstimo v tretjo stopnjo – uporabo. Na tej točki se odvija igra, 
kjer uporabimo tisto, kar že vemo. Do pomembnih novih znanj pridemo s preizkušanjem 
oziroma igranjem igre. Analizo, sintezo in vrednotenje dosežemo, če vključimo 
načrtovanje in evalvacijo igre. O doseganju višjih taksonomskih ravni z uporabo učenja 
preko didaktičnih iger sta pisala tudi Zapušek in Rugelj (2013). Na višjih ravneh 
dosežemo, da udeleženec s svojo aktivnostjo pri igri osvoji zahtevane vsebine. Igra poleg 
kognitivnega področja deluje tudi na čustveno-moralnem področju, saj pripomoremo k 
razvijanju sprejemanja, usvajanja, vrednot, reagiranja in k razvoju značaja. Ne pozabimo 
niti na psihomotorično področje, kjer vadimo motoriko (fino in grobo), nebesedno 
sporočanje ter govorne spretnosti (Umek idr., 2013).  

Iz navedenega sledi, da lahko z igro, ki nudi doživetje, zvišamo raven učenja in znanja.   

2.2.5 Taksonomija didaktičnih iger 
Kapp (2013) navaja taksonomijo vrst znanja, ki se ga je treba naučiti z učnimi strategijami 
in z uporabo elementov igre v teh strategijah. Ravno ta delitev učitelju pomaga pri 
določanju zasnove igre, ki jo bo uporabil za določeno temo (prav tam). Podrobnosti delitve 
so opisane v tabeli 3. 
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Vrsta znanja Definicija Poučne 
strategije 

Elementi igre Primeri 

Deklarativno znanje Povezava 
med dvema 

ali več 
predmeti. 

To so 
običajno 
dejstva, 

žargoni in 
akronimi. 

Vsebina, ki 
jo mora 
učenec 
pomnit. 

Izdelava. 
Organiziranje. 
Združevanje. 

Ponovitev. 
 
 
 

 

Zgodbe/pripov
edi, 

razvrščanje, 
ujemanje, 
ponovna 

predavanja. 
 

 

»Vleci in 
spusti« za 
asocicije, 

vislice. 

Konceptualno znanje Skupina 
podobnih 

ali sorodnih 
idej, 

dogodkov 
ali 

predmetov, 
ki imajo 
skupno 

lastnostali 
niz skupnih 
lastnosti. 

Metaforičnefigu
re. 

Primeri in ne-
primeri. 

Razvrstitev 
lastnosti. 

Ujemanje in 
razvrščanje, 
doživljanje 
koncepta. 

»Najdi 
vsiljivca« 

Znanje, ki temelji na 
pravilih 

Izjava, ki 
izraža 

razmerja 
med pojmi. 

Pravila 
določajo 

parametre, 
ki 

narekujejo 
prednostno 
vedenje s 
predvidljivi
mi rezultati. 

Navajanje 
primerov. 

Igranje vlog. 

Doživljanje 
posledic. 

Namizne 
igre, 

simulirane 
delovne 
naloge. 

Proceduralno znanje Niz 
korakov, ki 
jih je treba 

upoštevati v 
določenem 

Začnite z 
veliko sliko, 
razdelite na 

dele, preučite 
dele in nato 

Izzivi 
programske 

opreme, vaja. 

Igre, ki 
vključujejo 
uporabo 

programsk
e opreme 
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vrstnem 
redu, da 

dosežemo 
določen 
rezultat. 

Navodila po 
korakih za 
izvajanje 
naloge. 

znova 
sestavite v 

celoto. 
Naučite se 
»kako« in 
»zakaj«. 

ali opreme 
za dosego 

cilja. 

Reševanje problemov Učenec se 
sooča z 

novo 
situacijo in 

mora 
uporabiti 

predhodno 
znanje za 

rešitev 
problema. 

Navajanje več 
primerov 

različnih vrst 
podobnih 

težav, ki jih je 
potrebno rešiti. 

Več scenarijev, 
različne 

nastavitve za 
uporabo veščin 

reševanja 
problemov. 

Igre za 
razporeja
nje virov, 
miselne 

igre. 

Mehke veščine Ne-
sekvenčne 

smernice za 
obravnavo 
socialnih 
interakcij. 

To vključuje 
pogajalske 

in 
vodstvene 
veščine ter 
prepričevan

je. 

Analogije. 
Igranje vlog. 

Simuliranje 
srečanja z 

drugo osebo ali 
osebami. 

Igre z 
zgodbo, 

vodstvene 
igre. 

Afektivno znanje Poznavanje 
stališč, 

interesov, 
vrednot, 

prepričanj 
in čustev. 

Spodbujanje 
sodelovanja. 

Prepričanje, da 
je uspeh 
mogoč. 

Zagotovitev 
uspeha, 

spodbujanje 
slavnih. 

Igra 
Darfur 
umira ( 

Darfur is 
Dying). 

Psihomotorična 
domena 

Preplet 
fizičnih 

spretnosti in 
kognitivneg
a znanja. 

Opazovanje. 
Vaja. 

Demonstracija, 
haptične 
naprave. 

Igra 
navidezne 
kirurgije. 

Tabela 3: Taksonomija - vrsta znanja, strategije poučevanja in elementi igre 
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2.3 Učna motivacija 

2.3.1 Opredelitev učne motivacije 
Različne smeri in raziskovalni pristopi pojem motivacije različno razlagajo . Po besedah 
Petri in Governa (2004) je vsem opredelitvam skupno, da se motivacijo na splošno 
opredeljuje kot psihološki proces, ki velja za vedenje in z njim povezana čustva, misli, 
prepričanja, stališča, pojmovanja ter druge psihične vsebine. Je torej psihološki proces, 
ki spodbuja in usmerja naše vedenje (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Učna motivacija je posebna kategorija motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem kaže 
pri šolskem učenju. V obliki različnih motivacijskih sestavin (interesi, cilji, samopodoba, 
zunanje spodbude) obogati učni proces s tem, da ga najprej sproži, kasneje pa popelje 
do zaključka učnega cilja (Juriševič, 2006). Učna motiviranost je vedenjski izraz 
motivacije, ki je pri tem opazen iz učenčevega razmišljanja, čustvovanja in ravnanja. Z 
raznovrstnimi motivacijskimi spodbudami lahko motivacijo krepimo in spodbujamo ali 
obratno, znižujemo (Juriševič, 2012). 

Iz tabele 4 lahko razberemo različne poglede na učenje in motivacijo. 

1930…1950…1990 Učenje Motivacija Izhodišče 
Behaviorizem Zbiranje asociacij in 

spretnosti 
Nagrade in kazni Zunanje okolje 

Kognitivizem Konstrukcija znanja Individualne 
zaznave 

Kognitivni procesi 

Situacionizem Oblikovanje 
identitete s socialno 
participacijo 

Medosebni odnosi Kontekst 

Tabela 4: Prevladujoči pogledi na učenje in motivacijo (Greeno idr., 1996) 

2.3.2 Funkcije motivacije pri učenju 
Učenje razumemo kot zapleten pojav, motivacijo pa kot eno od ključnih spremenljivk v 
procesu učenja. Pintrich in Schrauben (1992) v socialno-kognitivnem modelu učne 
motivacije vključujeta motivacijske in kognitivne prvine, ki so med seboj prepletene (slika 
5). Pod motivacijske komponente štejeta učne cilje, učno samopodobo, zanimanje za 
učne naloge ter pomembnost učenja. V kognitivne sestavine pa uvrščata znanje ter učne 
in splošne kognitivne strategije (Juriševič, 2006). 
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Slika 2: Pintrichov model interaktivnega delovanja motivacijskih in kognitivnih sestavin v učnem kontekstu (Pintrich in 

Schrauben, 1992) 

 

2.3.3 Model kakovostnega motiviranja učencev 
Marentič-Požarnik (2000) po Kellerju povzema model PPZZ, ki govori o tem, kako naj 
učitelj vključi motivacijo v ure poučevanja. Model med seboj povezuje sestavine, ki 
vstopajo v učno situacijo, se pojavljajo med učenjem in so posledica učenja. Spodnja 
tabela 5 predstavlja štiri glavne sestavine modela PPZZ in strategije za njihovo 
izvajanje: 

Sestavine Strategije 
POZORNOST - uvajanje novosti ali presenečenja 

- problemi prikazani na zanimiv način 
- pestrost, sprememba v pouku  

POMEMBNOST - praktičnost znanja 
- povezovanje z izkušnjami ali interesi 
- povezovanje z osebnimi cilji 
- zadostitev potreb po priznanju, 

zabavi,  druženju 
- priložnost za sodelovanje 

ZAUPANJE - jasni cilji 
- možnost doseganja ciljev 
- možnost kontrole nad lastnim 

učenjem 
- pravi razpon med vodenjem in 

pomočjo 
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- izčrpna povratna informacija 
ZADOVOLJSTVO - uporaba naučenega 

- ocena, priznanje, pohvala 
- povezava dosežkov s pričakovanji 

Tabela 5: Model motiviranja PPZZ (Marentič-Požarnik, 2000) 

2.3.4 Didaktične igre in motivacija 
Razvijalci iger raziskujejo različne teorije o tem, kako z igro čim bolj motivirati učence. 
Teorija inovacij »pozornost, ustreznost, zaupanje in zadovoljstvo« (ang. »ARCS«) temelji 
na štirih stebrih. Raziskovalec Thomas Malone bolj kot motivacijo ceni izziv, fantazijo in 
radovednost. Strokovnjak Mark Lepper zagovarja, naj oblikovanje učnih načrtov sproži 
občutek za nadzor, izziv, radovednost in kontekstualizacijo učenja v resničnem svetu. 
Teorija samoodločanja pa poudarja, da so učenci najbolj motivirani, če imajo avtonomijo 
v igralnem okolju in v odnosu do drugih igralcev. Učitelji lahko kot motivacijo uporabijo 
operantsko pogojevanje. Gre za uporabo značk, nagrad in točk, ki spodbujajo dobro 
igralno vedenje. Iz pridobljenih izkušenj izhaja priporočilo, naj se za povečanje motivacije 
in ponotranjanje gradiva vsebina igre skozi čas razširi oz. se po potrebi ponovi vsebino 
igre (Kapp, 2012). 
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2.4 Delo v skupinah  

2.4.1 Opredelitev skupine in dela v skupini 
Skupina je določeno število ljudi, ki istočasno doživljajo vzajemno pripadnost. Udeleženci 
tvorijo trdno celoto in imajo določene cilje, vrednote in norme. V skupini velja struktura 
vlog in položaja (Moreno, 2000). Že od leta 1960 se namenoma razvijajo različne oblike 
skupin za različna področja: v psihoterapevtske namene, svetovalne skupine, za 
sodelovalne metode v učenju idr. Slednje so se razvile v enega izmed vzgojnih pristopov 
(Reynolds, 1994). 

Skupinsko delo je po besedah Morena (2000) namensko in premišljeno delo v skupini, ki 
želi udeležence zbližati v ključno človeško skupino ali pa spodbuditi usvajanje 
pomanjkljivega pogleda za delo in razumevanje v temeljnih skupinah, v osebnem življenju 
ali skupnosti. Ima ustrezen program dejavnosti in vodenja za dosego ciljev v 
opredeljenem času (prav tam).  

Po besedah Lipičnika (1996) za učinkovito delo v skupini veljajo naslednje trditve: 

- Skupinsko vzdušje povečuje udeleženčev trud in zanimanje. 
- Naloge in cilji so jasni vsem udeležencem. 
- Komunikacija je odprta in pristna ter poteka v vseh smereh. 
- Skupina sprejema razlike v mišljenju. 
- Sklepe sprejemajo udeleženci z usklajevanjem, zato mora biti rešitev 

zadovoljiva za vse člane. 
- Skupinsko delo poteka v prijetnem vzdušju in brez strahu. 
- Udeleženci se lahko s cilji poistovetijo. 
- Vodenje skupine se zaupa od enega člana do drugega, odvisno od okoliščin. 
- Delo v skupini je stalno nadzirano (prav tam). 

2.4.2 Razlogi za delo v skupini 
Reynolds (1994) navaja tri razloge za delo v skupini: motivacijske, izobraževalne in 
ideološke.  

Motivacijski vidik opišemo s spoznanjem, da se ljudje naučimo več, če smo vključeni v 
dano situacijo in v njej uživamo. Uporabo iger, simulacij in podobnih aktivnosti si hitreje 
zapomnimo, saj so bolj privlačne. Poleg uma vključimo še čustva.  

Ideja izobraževalnega vidika je v skladu s filozofijo, ki je osredotočena na učence, kjer 
učenci in učitelj v duhu sodelovanja skupaj raziskujejo gradivo. Sliki 6 in 7 nazorno 
prikazujeta razliko med skupinskim in tradicionalnim učenjem. 
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Slika 3: Skupinsko učenje 

 
Slika 4: Tradicionalno učenje 

 

Zadnji razlog za uporabo skupin je ideološki vidik, saj proces sodelovanja ljudi pripravi 
na družbo, ki temelji na demokratičnih načelih. Učenje v skupini posamezniku pomaga 
razviti sposobnost živeti in delati v medsebojnem sodelovanju (prav tam). 

2.4.3 Vrste skupinskih metod 
Reynolds (1994) razlikuje več vrst skupinskih metod: 

- Igre in simulacije, katerih cilj je v razredu poustvariti in predstaviti različne 
situacije, ki obstajajo zunaj učilnice. Vsebujejo element tekmovalnosti.  

- Igranje vlog vključuje udeležence, ki se jim dodelijo različne vloge in jih morajo 
zaigrati. S tem dobijo vpogled v različne situacije.  

- Diskusijske skupine so najbolj razširjene od vseh. Omogočajo dialog med 
predavateljem in člani, kjer je vzdušje bolj sproščeno kot pri predavanjih.  
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- Akcijsko učenje se uporablja v organizacijah. Udeleženci se sestanejo v 
manjših skupinah in diskutirajo o posamezni nalogi ali projektih.  

- Izkustvene vaje so aktivnosti, v katerih je učenje z upoštevanjem opazovanja 
in izkušenj posebej zasnovano.  

- »T skupine« so način učenja o skupinski dinamiki in o posamezniku kot članu 
skupine.  

- Študijske skupine imajo podoben fokus kot »T skupine« za razliko, da 
temeljijo na psihodinamičnih teorijah (prav tam). 

2.4.4 Velikost skupine 
Število članov skupine se močno odraža v vedenju vsakega posameznika v skupini. Ne 
sme biti preveliko in ne premajhno. Priporočljiva velikost je odvisna od samih nalog in 
ciljev, ki so postavljeni skupini. Izvedenci s področja skupinskega dela predlagajo od štiri 
do šest članov. Skupina naj bo dovolj majhna, da se lahko člani med seboj povežejo in si 
zaupajo (Polak, 2007). 
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2.5 Preverjanje znanja 

2.5.1 Opredelitev preverjanja znanja 
Preverjanje znanja je po funkciji del vseh stopenj v načrtovanju učnega procesa – od 
uvajanja do ocenjevanja. V vsaki fazi ima posebej določene cilje (Vogrinc idr., 2011). 
Marentič-Požarnik (2000) dodaja, da je preverjanje sistematično, premišljeno zbiranje 
podatkov o doseganju učnih ciljev. Služi kot povratna informacija tako učitelju kot 
učencem. Učitelju zagotovi informacijo o uspešnosti razreda in posameznika, učencu pa 
podatek o tem, katere dele snovi in cilje že obvlada oziroma je v njih šibak. Poleg tega je 
pomemben motivacijski instrument oziroma stimulacija za učenje.  

Avtorji Vogrinc idr. (2011) so po Strmčniku povzeli naslednja načela kakovostnega 
preverjanja: 

- zagotavljanje dobre povratne informacije, vezane na učno vsebino, ki je 
preverjana; 

- preverjanje je usmerjeno na celoto učne vsebine; 
- ustrezna interpretacija povratnih informacij učitelja: razumeti vzroke učnih 

šibkosti, preučiti njene vzroke ter ugotoviti, na katere vzroke lahko vpliva; 
- preverjanje mora biti prilagojeno posamezniku - ravnati se je treba po 

učenčevih učnih zmožnostih, interesu in šibkostih; 
- vzpostaviti je treba sproščeno, demokratično delovno vzdušje. 

2.5.2 Vrste preverjanja 
Poznamo več vrst preverjanj. Glede na tehniko izvajanja ločimo ustno, pisno in praktično 
preverjanje. Bolj podrobno se bomo posvetili drugi delitvi, ki se nanaša na čas in mesto. 
Razlikujemo diagnostično, formativno in sumativno preverjanje. 

Diagnostično (ali začetno) preverjanje 

Diagnostično preverjanje se izvaja na začetku vpeljave nove učne vsebine. Zagotovi nam 
informacijo o predznanju in strukturi trenutnega znanja. Je temelj za nadaljnje poučevanje 
in učenje. Učitelj dobi boljšo sliko o tem, kako izvesti pouk, da bo najbolje za razred in 
vsakega posameznega učenca. Vsled dognanj kognitivno-konstruktivistične psihologije, 
da je predznanje pomemben dejavnik nadaljnjega učenja, diagnostičnemu preverjanju 
pripisujemo vse večjo vrednost (Marentič-Požarnik, 2000). 

Formativno (ali sprotno) preverjanje 

Ta vrsta preverjanja se odvija vsake toliko časa med samim učnim procesom. Glavni cilj 
je pridobiti informacije za učinkovito vodenje pouka in učenja. Učitelju omogoča vpogled 
v to, ali določena snov dela težavo celotnemu razredu ali samo posameznemu učencu. 
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Na podlagi tega preverjanja lahko učitelj spremeni način obravnavanja snovi, ali pa 
posamezniku nudi dodatno pomoč pri učenju. Formativno preverjanje izvajamo na več 
načinov: ustno ali pisno z nekaj vprašanji odprtega ali testnega tipa. Strokovnjaki so 
mnenja, da lahko ravno s formativnim preverjanjem izboljšamo učinek učenja (Marentič 
Požarnik, 2000). 

Sumativno (ali končno) preverjanje 

Sumativno preverjanje nam poda rezultate zaključnega obdobja učenja, se pravi ob 
koncu šolskega leta ali ob koncu šolanja. Rezultati so izraženi z oceno in vključeni v 
spričevalo, potrdilo ali diplomo. Pomenijo analizo uspešnosti, raznih preverjanj ali 
končnega izpita. Takšno preverjanje koristi učiteljem, šolam in morebitnim nadaljnjim 
šolam ter delodajalcu (Marentič-Požarnik, 2000). 

2.5.3 Povratna informacija 
Rutarjeva (2003) podaja primerjavo med učinkovito in neučinkovito povratno 
informacijo, ki je podrobno prikazana v tabeli 6. 

Učinkovita povratna informacija Neučinkovita povratna informacija 
Je v povezavi z doseganjem določenih 
ciljev. 

Zaznamuje učence (npr.: »Tvoje delo je 
grozno.«). 

Navede rezultat iz več vidikov. Rezultat prikazan kot vsota točk, odstotek 
ali številka. 

Opisi so predstavljeni z besedami in se 
nanašajo na doseganje določenih ciljev. 

Podano vrednostno ali primerjalno: 
odlično, zadostno, primerno. Brez 
podrobne utemeljitve, zakaj je temu tako. 

Postopek učenja je jasen. Učenci so 
vnaprej seznanjeni s tem, kaj se od njih 
pričakuje in po čem bodo ocenjeni. 

Zaradi neutemeljenosti rezultata se zdi 
ocenjevanje neobjektivno, 

Drži se procesa in produktov. Drži se samo ali procesa ali produktov. 
Sprotno dajanje povratne informacije. Občasno ali edino dajanje povratne 

informacije. 
Učence motivira k trudu za izboljšanje. 
Namigne jim, kaj in kako se izboljšati. 

Učencev ne motivira, lahko celo 
demotivira, ne namigne, kaj in kako se 
izboljšati. 

Učencem nakaže njihova močna področja. Nakaže le slaba področja in spodrsljaje. 
Povratno informacijo podamo pravi čas in 
s tem omogočimo izboljšanje. 

Povratno informacijo podamo prepozno, 
ne omogočamo izboljšave. 

Dovoli samoocenjevanje in nadzor nad 
napredkom. 

Učenec se ne ocenjuje sam. 

Tabela 6: Umetnost dajanja povratne informacije (Rutar Ilc, 2003) 
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3. VARNOST NA SPLETU 
Internet je razširjen po vsem svetu. Gre za povezanost manjših omrežij, ki jih sestavljajo 
posamezni računalniki. Ker tehnologija interneta ne omogoča nadzora, se na internetu 
lahko pojavijo spletne nevarnosti. Najbolj izpostavljeni pri uporabi interneta so otroci in 
mladostniki, zato je še posebej pomembno, da jih seznanimo z varno rabo interneta 
(Šalamon, 1998).  

3.1 Kaj je varnost na spletu? 
Internetna varnost ali e-varnost je postala ključna tema v današnjem digitalnem svetu. 
Zajema poznavanje osebne varnosti, internetne zasebnosti podatkov in samozaščito 
pred računalniškim kriminalom. 

V naslednjih poglavjih bomo bolj podrobno predstavili posamezna področja varnosti na 
spletu. Pisali bomo o zlorabah računalnikov, zaščiti pred internetnimi nevarnostmi, 
spletnem nasilju, nasvetih za varno rabo interneta ter organizacijah, ki se ukvarjajo s tem 
področjem. 

3.2 Namerne zlorabe računalnikov 
Arnes navaja 12 najpogosteje uporabljenih zlorab naših računalnikov: 

1. Trojanski konji (ang. »Trojan Horses«): osnovna različica škodljive programske 
opreme. Po navadi se pojavi kot uporaben ali zabaven programček. Ko ga enkrat 
aktiviramo, nam uniči datoteke ali ustvari skriti izhod, t.i. »back door«, kar tretjim 
osebam omogoči popoln dostop do naših računalnikov. 

2. Računalniški virusi (ang. »Computer viruses«): računalniška koda, ki se razširi iz 
enega računalnika na druge in jih pri tem okuži. Poškodujejo lahko programsko 
opremo, stojno opremo in datoteke. 

3. Računalniški črvi (ang. Computer worms): za razliko od računalniških virusov ne 
okužijo obstoječih datotek ali programov, vendar ostajajo aktivni v delovnem 
pomnilniku, od koder se skušajo razširiti na čim več računalnikov. 

4. »Back door« programi in programi, ki delujejo na daljavo: omogočajo upravljanje 
našega računalnika na daljavo (Kovačič idr., 2009). 

5. DOS (ang. Denial of Service) in DDOS (ang. Distributed Denial of Service) napadi: 
onemogočijo učinkovito komuniciranje z ostalimi strankami na račun preveč 
poslanih zahtev za komuniciranje. 

6. Sredstvo za napad na drug računalnik: naš računalnik služi kot orodje za napad 
na druge računalnike. 

7. Nezaščitene datoteke operacijskega sistema (OS) Windows: na računalnike z OS 
Windows, ki so priključeni na internet, se naloži veliko število orodij, ki ogrožajo 
varnost lastne naprave in ostalih računalnikov, priključenih na internet. 
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8. Prenosne kode (Java, JavaScript, ActiveX): omogočajo dostop do določenih 
podatkov ali zagon škodljive kode. 

9. Prevare z elektronsko pošto (ang. »Online scams«): elektronska pošta, s katero 
lažni pošiljatelj poskuša pridobiti pomembne informacije (npr. geslo). 

10. Virusi, ki se prenašajo z elektronsko pošto: tudi preko elektronskih poštnih sporočil 
se elahko prenašajo škodljive datoteke in kode, pa naj bo to od znanega ali 
neznanega pošiljatelja (Kovačič idr., 2009). 

11. Programi za klepetalnice: omogočajo dvosmerno pošiljanje datotek, ki lahko 
vsebujejo trojanske konje, viruse,… 

12. Paketno vohunjenje: tehnika, ki omogoča pregledovanje in izločevanje določenih 
informacij, kot so gesla in druge pomembne informacije (Kovačič idr., 2009). 

Ostale nevarnosti, ki prav tako prežijo na naše računalnike, so: 

Spam: Vsakršna nezaželena ali nenaročena elektronska sporočila. Običajno gre za 
oglaševanje plačljivih storitev ali izdelkov dvomljive kvalitete. Lahko privede tudi do 
goljufije (znana nigerijska prevara) (Kovačič idr., 2009). 

»Pharming«: Gre za preusmeritev na zlonamerne spletne strani iz katerih napadalci 
pridobijo naše zaupne podatke (npr. številke kreditnih kartic). 

Spletno ribarjenje (ang. »Phishing«): Napadalci pošljejo elektronsko sporočilo ali ustvarijo 
lažno spletno stran, kjer poskušajo pridobiti zaupne podatke. 

3.3 Tehnična zaščita pred nevarnostmi na spletu 
Kovačič in ostali (2009) navajajo načine, kako sebe in naš računalnik zaščititi pred 
spletnimi nevarnostmi (prav tam). Iz različnih virov (Arnes, Safe, Varni na internetu, 
Spletno oko in Varni internet) bomo za vsak način povzeli definicijo in navedli 
najpogostejše primere programov oziroma metod, s pomočjo katerih preprečimo oz. se 
znebimo omenjene nevarnosti. 

3.3.1 Antivirusni programi (ang. »Antivirus programes«) 
Antivirusni programi so računalniški programi, ki si prizadevajo poiskati, izolirati, blokirati 
in uničiti škodljivo programsko opremo. Kovačič in ostali (2009) dopolnjujejo, da so ti 
programi po mnenju strokovnjakov med pomembnimi zagotovili za računalniško varnost. 
Zaradi vsakodnevnega pojavljanja novih virusov in ostale škodljive programske opreme 
je pomembno, da antivirusni program redno posodabljamo in s tem omogočimo, da se 
virusni vzorci redno dopolnjujejo, kar privede do boljše zaščite. Znani antivirusni programi 
so AVG Free Anti-Virus, avast! Free Antivirus, McAfee, Nod32 Antivirus System in drugi. 
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3.3.2 Požarni zid (ang. »Firewall«) 
Je poseben program ali strojna oprema, ki zadržuje nepooblaščene dostope iz omrežja 
in v omrežje. Omejuje dostop na IP naslove ali vrata, skozi katera poteka komunikacija. 
Najbolj razširjeni požarni zidovi so Bit-Defender, Personal Tiny Firewall, ZoneAlarm in 
drugi. 

3.3.3 Anonimizacija podatkov (ang. »Data Anonymization«) 
Zaradi naznanila obvezne hrambe podatkov o prometu in poskusov cenzure na internetu 
so se začeli razvijati različni sistemi za anonimizacijo, ki poskušajo povečati stopnjo 
anonimnosti. Najbolj poznan tak sistem je TorPark, Anon-IM in drugi. 

3.3.4 Šifriranje (ang. »Data Encryption«) 
Skupek metod, s katerimi zašifriramo glavno sporočilo s pomočjo ključa ali gesla in ga s 
tem zaščitimo v primeru prestrega. Nasprotno šifriranju je dešifriranje, ki šifropis prevede 
nazaj v osnovno sporočilo. Med najbolj razširjenimi programi za šifriranje je PGP in 
njegova prosta različica GPG. Šifriranje nam omogoča varno izvedbo digitalnega 
podpisa, zaščiti vsebino sporočil in datoteke trdih diskov ter varuje pred krajo podatkov 
zaradi nepooblaščenega dostopa. 

3.3.5 Trajno brisanje podatkov 
Priporočljivo je podatke trajno brisati, saj uporaba interneta na računalniku pusti mnogo 
elektronskih sledi, preko katerih lahko dostopamo do osebnih podatkov. Znana 
programska rešitev je Clean Disk Security. 

3.3.6 Filtriranje in blokiranje neprimernih vsebin 
Ker otroci težje presojajo  v zvezi z informacijami na spletu, je priporočljivo, da starši 
zaščitijo računalnik pred neprimernimi ali nezakonitimi vsebinami. Na razpolago je precej 
tehničnih oblik zaščite. Potrebno se je zavedati, da žal niso stoodstotno zanesljive. Ena 
izmed oblik zaščite je Spletni filter, ki otrokom preprečuje odpiranje neprimernih vsebin 
na spletu (pornografija, nasilne in sovražne spletne strani). 

3.4 Računalniško piratstvo (ang. »Internet piracy«) 
Računalniško piratstvo se opredeljuje kot kakršnakoli oblika zlorabe avtorsko-pravnega 
zaščitnega dela, ki ga določa zakon. BSA (Business Software Alliance) in slovenska 
policija med piratstvo uvršča: 

- ponarejanje (nepooblaščeno razmnoževanje računalniških programov), 
- nalaganje na disk (kakršnokoli nalaganje nezakonitih kopij programov na 

računalnike), 
- dajanje računalniških programov v posojo,  



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

27 
 

 

- mehko piratstvo (nezakonito razmnoževanje originalne kopije na ostale 
računalnike), 

- internetno piratstvo (nezakonito nalaganje računalniških programov na spletno 
stran oz. na elektronsko oglasno desko in obratno) (Kovačič, 2009). 

3.5 Vrste spletnega nasilja 
Lesjak (b.d.), SAFE-SI in Odklikni (2019) opisujejo različne zlorabe na spletu. Nekaj od 
teh je predstavljenih v nadaljevanju. 

3.5.1 Spletno ustrahovanje, trpinčenje, nadlegovanje (ang. »Cyberbullying«) 
To je kakršno koli pošiljanje ustrahovalnih ali žaljivih sporočil, komentarjev, obrekovanje 
na družbenih omrežjih, blogih, objavljanje fotografij brez vednosti tistega, ki je na 
fotografiji, kraja gesla ali identitete,… Vse to se lahko odvija preko elektronske pošte, 
klepetalnic, forumov, blogov, socialnih omrežjih ter v igrah. 

3.5.2 Sexting oz. nudes 
To je vsakršno pošiljanje golih fotografij preko SMS/MMS sporočil, mobilnih aplikacij ali 
spleta. Najpogosteje se to dogaja med najstniki, saj se jim zdi zabavno, nekateri v tem 
iščejo potrditev, pri nekaterih pa je posledica izsiljevanja in pritiska vrstnikov. 

3.5.3 Spletno dobrikanje (ang. »Grooming«) 
Vedenje storilca, ki se z uporabo računalniških tehnologij poskuša iz spolnih namenov 
približati otroku, se imenuje dobrikanje ali spletni grooming. Gre za srečanje z otrokom, 
kjer je vključena spolnost ter pridobivanje slik in videoposnetkov spolne narave. 

3.5.4 Spletno zalezovanje ali stokanje (ang. »Cyberstalking«) 
Gre za zalezovanje, nadlegovanje in vohunjenje za žrtvijo preko različnih družabnih 
omrežij, aplikacij ali drugih kanalov. Gre za ponavljajoče se dogodke, ki žrtvi nižajo 
občutek varnosti ter povzročajo neprijeten občutek, strah in zmedo. 

3.5.5 Trolanje 
Predstavlja razna objavljanja žaljivih ali sovražnih sporočil v virtualnih skupnostih z 
namenom spodbujanja čustvene reakcije določene osebe ali skupine oseb. 

Kako lahko sami preprečimo spletno nadlegovanje? 

1. Na spletu ne objavljamo svoje telefonske številke, elektronskih naslovov, 
domačega naslova in ostalih osebnih podatkov. S tem nadlegovalcem 
onemogočimo zlorabljanje naših informacij. 

2. Zavedati se je treba, da vsakdo, ki ga spoznamo na spletu, ni nujno naš prijatelj. 
V družabnih omrežjih in klepetalnicah sprejemajmo le prošnje od ljudi, s katerimi 
se razumemo. 



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

28 
 

 

3. Svoja gesla obdržimo zase. Prav tako je pametno imeti nastavljeno zaklepanje 
telefona, ter se izpisati iz odprtih profilov na drugih računalnikih, ki niso v naši lasti. 

4. Skrbimo za svoj spletni ugled in se ne pustimo slikati ali snemati v katerikoli 
situaciji. 

5. Upoštevamo spletni bonton (SAFE-SI, b.d). 

Kako ravnati, če pride do spletnega nasilja? 

1. Zavedati se moramo, da nismo mi krivi, če nas nadlegujejo. 
2. Na sovražna ali žaljiva sporočila ne odgovarjamo, saj bomo s tem nadlegovalca 

samo še bolj spodbudili, ampak ga blokiramo. 
3. Sporočilo shranimo, da imamo v primeru prijave dokaz. 
4. O dogajanju vedno nekomu povejmo – za mladoletne osebe to pomeni pogovoriti 

se s staršem aliodraslim, ki mu zaupajo, klic na Tom telefon idr. 
5. Nadlegovanja ne toleriramo.(SAFE-SI, b.d) 

3.6 Kje najdemo nasvete za varno rabo interneta? 
Ker si šole brez prisotnosti interneta ne moremo več predstavljati, je pomembno, da se 
tudi šola pravilno zavaruje pred spletnimi nevarnostmi. 

SAFE-SI (b.d) in Varni na internetu (2017) navajajo naslednje nasvete za varno rabo 
interneta: 

- Posnetkov, ki lahko škodujejo, ne objavljamo na spletu. 
- Fotografiranje in snemanje ljudi brez njihovega dovoljenja ni dovoljeno. Prav 

tako ne objava fotografij in posnetkov na spletu. 
- Neprimernih posnetkov, ki jih prejmemo od drugih, ne razširjamo dalje. 
- Poskrbimo za pravilne nastavitve varnosti in zasebnosti družabnih omrežij in 

spletnih klepetalnic. 
- Pri objavljanju lokacije v raznih aplikacijah smo previdni. 
- Naša gesla so dobra in varna. Ne delimo jih z nikomer. 
- Pazimo na svoj mobilni telefon. 
- Ne izdajamo svojih osebnih podatkov. 
- Spoštujemo pravila ustreznega vedenja na spletu. 
- Z neznanci, ki jih spoznamo preko spleta, se ne srečujemo. 
- Ne pretiravamo z uporabo interneta in mobilnih naprav. 
- Na spletu se ne izpostavljamo. 
- Ne verjamemo vsemu, kar je napisano na spletu. Preverimo še ostale vire. 
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3.7 Ozaveščanje o varni rabi interneta 
Dan varne rabe interneta 

Vsak prvi torek v februarju več kot 140 držav po svetu obeleži dan varne rabe interneta, 
ki je osrednji dogodek evropske mreže nacionalnih centrov za varnejši internet. Cilj 
dejavnosti je spodbuditi udeležence k prijaznejši uporabi interneta in jih ozaveščati . 
Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, vsako leto v ta namen pripravi 
različne aktivnosti, namenjene učencem, učiteljem in staršem. Slogan letošnjega dneva 
varne rabe interneta, ki je potekal 5.2.2019, je bil »Skupaj za prijaznejši internet«. (Govori 
se, b.d.).  

Mesec varne rabe interneta na šolah 

Mesec februar velja za mesec varne rabe interneta. Safe.si šole in ostale organizacije za 
izobraževanje otrok in mladostnikov ov tej priložnosti povabi, da pripravijo dogodek na 
temo varne rabe interneta in mobilnih naprav. Odziv šol in ostalih izobraževalnih zavodov 
kaže na veliko zanimanje. Letos se je na povabilo odzvalo okoli 150 učiteljev in strokovnih 
delavcev, ki so v okviru učne ali razredne ure, delavnice, debate, tehničnega ali 
kulturnega dneva pripravili različne aktivnosti na obravnavano problematiko (Govori se, 
b.d.).  

 
3.8 Organizacije za ozaveščanje varnosti na spletu 
Poznamo več organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem varnosti na spletu. Najbolj znane 
med njimi so: 

Safe.si: 

www.safe.si  

Center za varni internet, ki že 14 let deluje na 
področju osveščanja otrok, najstnikov, staršev in 
strokovnih delavcev o varni rabi interneta in mobilnih 
naprav. Spletna stran ponuja nasvete, gradiva, orodja, 
video posnetke in aktivnosti, s katerimi dobimo vse potrebne informacije o spletnih 
nevarnostih in kako se zaščititi pred njimi. Teme, ki jih pokrivajo, so na primer: Moja 
identiteta in zasebnost, družabna omrežja, spletno in mobilno trpinčenje, prekomerna 
raba novih tehnologij, obnašanje na spletu ter še mnogo drugih (SAFE-SI, b.d.). 

 

Slika 5: Logotip SAFE-SI 

http://www.safe.si/
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Varni na internetu: 

www.varninainternetu.si  

Nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu je 
bil vzpostavljen z namenom dvigovanja stopnje 
zavedanja o različnih nevarnostih, ki smo jim izpostavljeni na spletu, informiranju o varni 
uporabi spletnega bančništva, o različnih oblikah spletnih prevar ter o varstvu osebne 
identitete v socialnih omrežjih. Splošne informacije so namenjene vsem, poseben del 
vsebin pa je usmerjen v mala podjetja (Varni na internetu, 2017). 

 

Spletno oko 

www.spletno-oko.si  

Organizacija Spletno oko omogoča anonimno 
prijavo spletnih spolnih zlorab ali spletnega 
sovražnega govora. Njeno poslanstvo je, da se v sodelovanju s policijo, tožilstvom, 
ponudniki internetnih storitev in ostalimi organizacijami iz spleta odstrani čim več 
posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnih govorov (Spletno oko, b.d.). 

 

Varni internet 

www.varniinternet.si 

Zavod Varni internet uporabnikom spleta predaja 
ključna znanja o varni, odgovorni in učinkoviti rabi 
interneta. Otroci, šolarji, starši, učitelji in podjetja se lahko udeležijo več tematskih 
izobraževalnih programov, kot so na primer: Razširjena resničnost (AR) in Virtualna 
resničnost (VR) - Svet za mlade, Kako se zaščititi na Google.com?, Vpliv družbenih 
omrežij na storilnost zaposlenih in drugih (Varni internet, 2019). 

 

SI-CERT 

www.cert.si 

SI-CERT je od leta 1995 nacionalni center za 
kibernetsko varnost, ki se ukvarja z razreševanjem 

Slika 6: Logotip Varni na internetu 

Slika 7: Logotip Spletno oko 

 

Slika 8: Logotip Varniinternet 

Slika 9: Logotip SI-CERT 

http://www.varninainternetu.si/
http://www.spletno-oko.si/
http://www.varniinternet.si/
http://www.cert.si/
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incidentov, tehničnim svetovanjem ob vdorih, računalniških okužbah ter drugih spletnih 
zlorabah. Deluje v okviru zavoda Arnes, tesno sodeluje s projektom SAFE-SI in vodi 
program Varni na internetu. Namenjen je širši javnosti (SI-CERT, 2017). 

 

Arnes 

www.arnes.si 

Arnes je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, 
ki poleg zagotavljanja omrežne storitve organizacijam 
s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture skrbi tudi za izobraževanje uporabnikov 
o varni rabi interneta in naprav. Ponujajo množične odprte tečaje – MOST, ki so dostopni 
vsem. Udeleženci preko spletne učilnice dobijo gradiva in naloge, ki jih je treba opraviti 
za uspešno končanje tečaja (Arnes, b.d). 

 

Odklikni 

Projekt Odklikni je nastal v okviru Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti z namenom 
ozaveščenosti obstoja spolnih stereotipov in seksizma 
na spletu. Gre za brezplačno mobilno Android aplikacijo, 
kjer uporabniki najdejo različne vsebine - od aktualnih 
člankov, posnetkov, kvizov, spletne etike in bontona do 
ukrepov za večjo varnost (SAFE-SI, b.d). 

  

Slika 10: Logotip Arnes 

Slika 11: Logotip Odklikni 

http://www.arnes.si/
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4. DIDAKTIČNA IGRA MUNDUS 
4.1 Kaj je didaktična igra Mundus 
Izobraževalni sistem Mundus je pametna igra 21. stoletja, ki združuje tradicionalne 
namizne igre in pametne naprave. Gre za hrvaški projekt, ki se je začel razvijati leta 2016 
kot del tekmovanja Infokup. Iz projekta se je razvil v hrvaški startup, ki trenutno razvija 
pametno družabno igro v okviru neprofitne organizacije Mundus. Namen tega 
zagonskega podjetja je ustvariti igro, ki bo s pomočjo strojne in programske opreme 
tehnologijo približalo formalnemu izobraževanju. Glavna funkcija didaktične igre so 
vprašanja oz. paketi vprašanj, ki jih je mogoče uporabiti na Mundus izdelkih. Učencem 
omogoča usposabljana za timsko delo, saj  dobijo priložnost učenja odgovornosti in 
pomagati drug drugemu. Izobraževalni sistem Mundus trenutno poleg hrvaščine 
omogoča še angleško in slovensko jezikovno različico. Ker je izobraževalni sistem 
Mundus namenjen učenju, spada v zvrst didaktičnih iger (Mundus game, 2018). 

4.2 Delitev didaktične igre Mundus 
Izobraževalni sistem Mundus se deli na tri dele: pametna namizna igra, naloge in Mundus 
kviz. Na kratko bomo opisali prva dva dela, bolj podrobno pa se bomo posvetili Mundus 
kvizu, ki smo ga uporabili za izvedbo empiričnega dela magistrske naloge.  

4.2.1 Pametna namizna igra: 
Didaktična igra združuje elemente klasične družabne igre in tehnologije. Učenci igro 
igrajo kot namizno igro, ob kateri se zabavajo, ter istočasno ponavljajo gradivo. Na 
namizni igri imajo določena polja, po katerih se premikajo, za vodenje poteka igre in 
odgovarjanje na vprašanja pa uporabljajo telefon ali tablico. Didaktična igra omogoča 
spremljanje napredka učencev pri vsakem vprašanju. Spodnja slika 2 prikazuje namizno 
igro Mundus. 

Slika 12: Namizna igra Mundus 



Monika Jensterle  Magistrsko delo 
 

33 
 

 

4.2.2 Naloge: 
Učenci samostojno s pomočjo aplikacije Mundus School odgovarjajo na vprašanja, ki jih 
izbere učitelj. Učitelj hitro dobi pregled nad tem, katero snov je potrebno še dodatno utrditi.  

4.2.3 Mundus kviz: 
Igra poteka preko pametnih telefonov ali tablic, s pomočjo katerih učenci odgovarjajo na 
vprašanja. Od »nalog« se razlikuje v tem, da so vprašanja predstavljena na pametnih 
telefonih oz. tablicah , pa tudi na projektorju. Tam je ob koncu vsakega posameznega 
vprašanja pokazan pravilen odgovor ter statistika ekip. Namen te igre je, da učencem 
predstavimo izkušnjo timskega dela v resničnem svetu in jih poleg tega tudi nezavedno 
poučujemo o izbrani temi. Primer Mundus kviza na sliki 3. 

Slika 13: Primer vprašanja iz Mundus kviza 
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4.3 Potek igre 
Spodaj opisan postopek velja za Mundus kviz. 

4.3.1 Postavitev igre 
Učence razdelimo v štiri skupine. Razdelimo jim pametne telefone ali tablice. V nadzorni 
plošči kreiramo »sobo«, v katero se učenci povežejo preko PIN. Vsaka skupina je 
predstavljena z različno barvo (modra, rdeča, zelena in oranžna) in poljubnim imenom 
skupine. Ko se vse skupine uspešno povežejo v »sobo«, je naslednji korak s strani učitelja 
pritisk na gumb »Nadaljuj«, kar aktivira začetek igre. 

4.3.2 Igra 
Pred začetnim vprašanjem ima vsaka skupina 0 točk. S pritiskom na gumb »Naslednje 
vprašanje« se igra začne. Na ekranih se vsem skupinam naenkrat pojavi vprašanje, na 
katerega morajo v vnaprej določenem roku odgovoriti (časovni razpon, ki ga lahko 
določimo za vsa vprašanja, se giblje med 5 in 60 sekund). Učenci odgovarjajo na 
vprašanja zaprtega tipa (štirje možni odgovori: A, B, C in D), ki so naključno vzeta iz 
izbranega paketa vprašanj. Če se učenci na vprašanje ne odzovejo pravočasno oz. na 
vprašanje odgovorijo napačno, dobijo 0 točk, za vsak pravilen odgovor pa 300 točk. 
Število vprašanj, ki se bo pojavilo učencem v kvizu, je odvisno od števila vprašanj, ki smo 
jih ustvarili v samem paketu vprašanj.  

4.3.3 Konec igre 
Ko učenci odgovorijo na vsa vprašanja, je igre konec. Na projektorju se izpiše statistika 
vseh skupin. Zmaga skupina, ki na koncu zbere največ točk. 

4.4 Priprava vprašanj in paketov vprašanj za didaktično igro Mundus 
Kako pripraviti vprašanja in pakete vprašanj, s katerimi lahko preverimo učenčevo znanje 
določenega gradiva? 

Najprej je treba ustvariti uporabniški račun na spletni strani https://dash.mundus-
education.com/users/sign_up. Poleg imena, elektronskega naslova in gesla je treba 
vpisati sistemsko kodo, ki jo ob nakupu izobraževalnega sistema Mundus uporabniku 
pošljejo skrbniki sistema.  

Ko je nov uporabniški račun kreiran, lahko dostopamo do nadzorne plošče. V menijski 
vrstici lahko izbiramo med »Početna stranica«, »Pitanja«, »Novo pitanje«, »Paketi«, 
»Imports«, »Skole« in »Odjavi se«. Najhitrejši način za ustvarjanje vprašanj je sledeč: 

- V menijski vrstici izberemo »Paketi«. Odpre se stran z vsemi paketi vprašanj, 
ki so v izbranem sistemu.   

- S pritiskom na gumb »Novi« (v desnem zgornjem kotu) nas sistem vodi do 
ustvarjanja novega paketa vprašanj. 
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- Vnesemo ime paketa in izberemo privzeti jezik v katerem želimo pisati 
vprašanja. Po želji lahko dodamo ikono in barvo paketa, da se bo le-ta ločil od 
ostalih paketov vprašanj. 

- Ko je paket vprašanj kreiran, se odpre stran, kjer začnemo z vnosom 
posameznih vprašanj. V prvo polje »Question« vnesemo vprašanje, v polja 
»A1«, »A2«, »A3« in »A4« vnesemo odgovore. Pozorni bodimo na to, da 
pravilen odgovor vedno vnesemo v polje »A1«. Tako sistem ve, kateri odgovor 
je pravilen. Pri igranju iger izobraževalnega sistema Mundus je vrstni red 
vprašanj in odgovorov naključen. 

Na sliki 4 je primer ustvarjenega paketa vprašanj v nadzorni plošči. 

Slika 14: Vprašanja, ustvarjena v nadzorni plošči Mundus 

 

4.5 Prednosti in pomanjkljivosti Mundus kviza 
V tem poglavju bomo predstavili nekaj prednosti in pomanjkljivosti Mundus kviza. 
Podrobnosti so opisane v tabeli 7. 

Prednosti Pomanjkljivosti 
Kviz lahko uporabljamo na tablicah in 
pametnih telefonih. Potrebujemo zgolj 
brezplačno aplikacijo Mundus School. 

Aplikacija Mundus School ne podpira 
operacijskega sistema iOS. 
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Sistem omogoča enostaven uporabniški 
vmesnik, kjer so funkcije (vprašanja, nova 
vprašanja, paketi) jasno predstavljene. 

Uporabniški vmesnik ni popolno preveden 
v slovenščino – nekateri deli so napisani v 
hrvaškem jeziku. 

Sistem omogoča enostavno spremljanje 
napredka učencev preko nadzorne 
plošče. 

Aplikacija ni popolnoma prilagojena za 
telefone. Pri dolgih vprašanjih oziroma 
odgovorih se besedilo skrije iz vidnega 
polja telefona. 

Sistem omogoča delo v skupinah, kar 
poveže učence med seboj. 

Navodila za uporabo aplikacije so 
pomanjkljivo napisana. 

Igra je odličen pripomoček za popestritev 
pouka. Učenci so primorani k hitremu 
razmišljanju zaradi odštevanja časa ob  
določenem vprašanju. 

 

Učitelji lahko igro uporabijo za katerokoli 
snov, saj lahko sami ustvarjajo pakete 
vprašanj. 

 

Aplikacija je razmeroma cenovno ugodna.  
Tabela 7: Prednosti in pomanjkljivosti igre Mundus 

Pri sami pripravi učne ure uporabe Mundus kviza lahko pripomnimo, da smo občutili 
nekatere zgoraj naštete pomanjkljivosti igre, ki pa niso vplivale na samo izvedbo učne 
ure. S končno uporabo igre in rezultati kviza smo zadovoljni tako kot tudi učenci. 
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5. EMPIRIČNI DEL 
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V klasično obliko pouka je smiselno vpeljati didaktično igro. Osnovni namen didaktične 
igre je uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ne da bi se učenci tega zavedali. S 
tem načinom učenja izboljšujemo vzdušje v razredu. Učenje postane bolj zanimivo. 
Učenci izboljšajo medsebojne odnose, učitelji z učenci vzpostavijo sproščen in odprt 
odnos. Ker so didaktične igre primerne tudi za nehomogene skupine, imajo učenci z manj 
predznanja oz. učenci z zmanjšanimi sposobnostmi boljše možnosti za razvoj. Didaktične 
igre igrajo tudi veliko vlogo pri motivaciji učencev za nadaljnje delo. V magistrskem delu 
se bomo osredotočili na uporabo didaktične igre Mundus pri preverjanju znanja iz varnosti 
na spletu. Namen raziskave je ugotoviti, ali učenci preko didaktične igre Mundus dosegajo 
boljše rezultate pri preverjanju znanja iz varnosti na spletu kot učenci, ki preverjanje 
rešujejo na klasičen način. Zanimalo nas bo tudi, ali se pojavljajo razlike v motiviranosti 
med učenci, ki uporabljajo omenjeno didaktično igro in tistimi, ki te didaktične igre ne 
uporabljajo. 

5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

V raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali učenci dosegajo boljše rezultate na preverjanju 
znanja, če le-tega rešujejo preko didaktične igre. Skozi magistrsko delo bomo skušali 
odgovoriti na spodnja raziskovalna vprašanja: 

• Ali eksperimentalna skupina dosega boljši rezultat pri preverjanju znanja kot 
kontrolna skupina? 

• Ali ima po mnenju učencev uporaba didaktičnih iger vlogo pri motivaciji za učenje 
snovi? 

• Ali učenci, ki pogosteje igrajo računalniške igre, dosegajo boljše rezultate kot drugi 
učenci? 

• Kakšno je mnenje učencev o uporabi didaktične igre Mundus pri pouku 
računalništva? 

• Ali didaktična igra Mundus spodbuja medsebojno sodelovanje učencev v skupini? 
• Ali se pojavljajo razlike med spoloma, ko gre za znanje o varnosti na spletu? 

 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Osnovna uporabljena raziskovalna metoda je temeljila na kvantitativni raziskovalni 
paradigmi. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
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pedagoškega raziskovanja. Za zbiranje podatkov smo uporabili dve različni tehniki: 
preverjanje znanja in anketni vprašalnik, ki je vseboval Likertovo lestvico. 

5.3.1 Vzorec 
Pri vzorčenju smo zajeli namenski, priložnostni vzorec. V vzorec smo zajeli učence 
Osnovne šole Rodica, ki v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo 6.a in 6.b razred. Podroben 
prikaz delitve učencev je v tabeli 8. 

 f f% 
Učenci 26 63 
Učenke 15 37 
Skupaj 41 100 

Tabela 8: Število in delež udeležencev glede na spol 

V raziskavi je sodelovalo 26 učencev (63 %) in 15 učenk (37 %). Udeležba je bila 91 %. 

Od tega je bilo v eksperimentalno skupino vključenih 24 učencev, v kontrolno skupino pa 
17 učencev (graf 1). 

 
Graf 1: Vzorec glede na število učencev v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

5.3.2 Raziskovalni instrumenti 
Za potrebe raziskave smo uporabili več tehnik zbiranja podatkov. Poslužili smo se dveh 
instrumentov, in sicer preizkusa znanja in vprašalnika. S preizkusom znanja smo želeli 

Eksperimentalna
24 učencev

(59%)

Kontrolna
17 učencev

(41%)
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preveriti znanje učencev o učni vsebini. Vprašalnik je služil zbiranju podatkov o mnenju 
učencev glede določenih področij. 

Vse instrumente smo izdelali sami.  

Preizkus znanja 

Preizkus znanja smo pripravili za potrebe naše raziskave na podlagi prebrane literature. 
Vseboval je 20 vprašanj zaprtega tipa. Tema preverjanja je bila varnost na spletu, od 
varne uporabe spleta do internetne nevarnosti, ki vsakodnevno prežijo na nas. Učenci so 
izbirali med štirimi podanimi odgovori, kjer je bil le en pravilen. Vsak pravilen odgovor jim 
je prinesel 300 točk, vsak napačen odgovor pa 0 točk. 

- Eksperimentalna skupina je izvedla preizkus znanja s pomočjo didaktične igre 
Mundus. Učenci so na vprašanja odgovarjali v obliki kviza preko tablic. 
Razdeljeni so bili v skupine po štiri  učence. Vsaka skupina si je izbrala svoje 
ime. 

- Kontrolna skupina je preverjanje znanja z enakimi vprašanji reševala na 
klasičen način – samostojno na listu papirja. Vsak učenec se je na liste podpisal 
z izmišljenim vzdevkom. 

Preverjanje znanja je potekalo približno 25 min. 

Vprašalnik 

Poizvedbi preverjanja znanja eksperimentalne in kontrolne skupine je sledil vprašalnik, ki 
je bil učencem razdeljen v tiskani obliki. Vseboval je vprašanja o splošnih podatkih in 
Likertovo lestvico, kjer smo zbirali podatke iz štirih področij: varnost na spletu, 
motiviranost v šoli, igranje iger in delu v skupini. Eksperimentalna skupina je imela 
vključeno še dodatno področje: mnenje o didaktični igri Mundus. Učenci so za vsako 
trditev na lestvici od 1 do 5 označili svoje mnenje. Vprašalnik so reševali približno 15 
minut. Učenci so se na liste podpisali z enakim vzdevkom, kot so si ga izbrali pri 
preverjanju znanja. 

Zanesljivost so zagotavljala vsebinsko sorodna vprašanja. Objektivnost smo zagotovili 
tako, da smo vsem udeležencem zagotovili enake pogoje za reševanje in jim podali 
natančna navodila. Objektivnost ocenjevalca je bila zagotovljena z vprašanji izbirnega 
tipa in Likertovo lestvico. Občutljivost smo zagotovili s širokim naborom vprašanj in trditev 
in s petimi stopnjami pri ocenjevalnih lestvicah. Reševanje vprašalnika in preizkusa 
znanja je bilo anonimno.  

Preverjanje znanja in vprašalniki so zbrani v poglavju 9. 
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5.3.3 Postopek zbiranja podatkov 
Zbiranje podatkov je potekalo v Osnovni šoli Rodica med učenci 6.a in 6.b razreda. 
Raziskava je bila izvedena proti koncu šolskega leta 2018/2019 pri pouku angleščine.  

Na začetku ure smo celotnemu razredu predstavili didaktično igro Mundus. Na kratko 
smo predstavili namen igre in njena pravila. Za ponazoritev igre smo v ospredje poklicali 
tri kandidate. Vsak kandidat je predstavljal eno skupino in je prejel tablico, na kateri je bila 
predhodno naložena aplikacija Mundus School. Nato smo testirali tri poskusna vprašanja, 
ki so bila ustvarjena v ta namen. Ko smo se prepričali, da res vsi v razredu razumejo 
način in igranje didaktične igre, se je lahko začela prava igra. 

Učence smo najprej razdelili v dve skupini – eksperimentalno in kontrolno. 
Eksperimentalna skupina se je še dodatno razdelila v tri skupine po štiri učence. Delitev 
v skupine je potekala s pomočjo barvnih listkov. Vsak učenec je iz vrečke izžrebal listek, 
ki je določal, v katero skupino se uvrsti. V vrečki so bili listki štirih barv: bele, rdeče, modre 
in zelene. Beli listki so pomenili, da učenec pripada kontrolni skupini, barvni listi pa so 
predstavljali tri različne skupine, od tega vsaka barva eno. S tem smo zagotovili, da med 
učenci ni bilo prepira oziroma slabe volje zaradi tega, kdo bo preverjanje znanja reševal 
na list papirja in kdo preko didaktične igre Mundus. Kontrolno skupino smo posedli v 
ozadje učilnice, kjer so vsak zase pričeli z reševanjem preverjanja, eksperimentalni 
skupini pa smo razdelili tablice in pričeli z reševanjem kviza. Ko končanem preverjanju 
znanja smo učencem razdelili še vprašalnike. 

5.3.4 Postopek obdelave podatkov 
Obdelava in interpretacija rezultatov preizkusa in podatkov, pridobljenih z vprašalnikom, 
ter rezultatov preverjanja znanja je temeljila na kvantitativni analizi. Dobljene podatke smo 
obdelali z ustreznimi postopki. 

Obdelava in statistična analiza podatkov je bila izvedena s pomočjo računalniškega 
programa Excel in IBM SPSS  Statistics za Windows na osebnem računalniku. Prikaz 
rezultatov smo predstavili s pomočjo grafov in tabel. Za ugotavljanje povezanosti smo 
uporabili Mann-Whitney test za neodvisne vzorce, saj podatki niso bili normalno 
porazdeljeni. 

Podatke smo predstavili z uporabo metodo deskriptivne statistike. 

5.4 Omejitve raziskave 
Omejitve, ki so bile prisotne v raziskavi, se nanašajo na vzorec. 41 učencev, izbranih za 
kontrolno in eksperimentalno skupino, prihaja iz Osnovne šole Rodica, kar pomeni, da 
rezultatov ne bomo mogli posplošiti na celotno populacijo.  
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6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili s preverjanjem znanja, nato 
bomo analizirali anketni vprašalnik. Na koncu bomo opisali lastna opažanja med samo 
izvedbo učne ure. 

6.1 Rezultati testiranja 

Za vrednotenje uspešnosti reševanja smo preverjanje znanja točkovali. Didaktična igra 
Mundus sama po sebi točkuje pravilni odgovor s 300 točkami, zato smo izbrali enako 
točkovanje tudi pri preverjanju na listu kontrolne skupine. Torej v obeh primerih, je 
učenec, če je na vprašanje odgovoril pravilno, dobil 300 točk, za napačen odgovor pa nič 
točk. Ker je preverjanje znanja vsebovalo 25 vprašanj, je bilo moč doseči 7500 točk. 

RV1: Ali eksperimentalna skupina dosega boljši rezultat pri preverjanju znanja, kot 
kontrolna skupina? 

Na vprašanje smo odgovorili s pomočjo rezultatov didaktične igre Mundus in rezultatov 
pisnega preverjanja znanja z enakimi vprašanji. Podatke smo najprej zbrali v Excelu in 
nato obdelali v programu SPSS Statistics.  

Rezultat je sledeč:  

 
Graf 2: Primerjava rezultatov preverjanja znanja eksperimentalne in kontrolne skupine izražen v % 
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Graf 2 prikazuje grafični prikaz delitve rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine. 
Na grobo lahko razberemo, da je eksperimentalna skupina dosegla nekoliko boljše 
rezultate. 

Poglejmo še bolj podrobno. 

 
Graf 3: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov eksperimentalne in kontrolne skupine 

 

Iz grafa 3 lahko vidimo primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov učencev iz 
eksperimentalne in kontrolne skupine pri preverjanju znanja iz varnosti na spletu. 
Eksperimentalna skupina je dosegla nekoliko boljše rezultate kot kontrolna skupina. 
Dosegli so 73,3 % pravilnih odgovorov, medtem ko je kontrolna skupina dosegla 62,6 % 
pravilnih odgovorov. Kontrolna skupina je imela več nepravilnih odgovorov (37,40 %) kot 
eksperimentalna skupina (26,70 %). 

Za dokaz statistično pomembnih razlik smo podatke obdelali tudi s programom IBM SPSS  
Statistics. 

Najprej smo izvedli test normalne porazdelitve, s katerim smo ugotavljali, če so naši 
podatki normalno porazdeljeni. To smo naredili s Kolmogorov-Smirnovim testom. Iz 
tabele 9 razberemo, da je α=0,000, kar pomeni, da pri tej spremenljivki rezultati niso 
normalno porazdeljeni. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Rezultat 

N 41 

Normal Parametersa,b Mean 5165,85 

Std. Deviation 1042,499 

Most Extreme Differences Absolute ,199 

Positive ,138 

Negative -,199 

Test Statistic ,199 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
Tabela 9: Test normalne porazdelitve rezultatov med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Ker naši podatki niso normalno porazdeljeni, za nadaljnje delo uporabimo Mann-Whitney 
test. To je neparametrični test za neodvisne spremenljivke, ki preveri, ali se vzorčni 
povprečji med seboj statistično razlikujeta.  

Ranks 
 Skupina N Mean Rank Sum of Ranks 

Rezultat Kontrolna 17 18,06 307,00 

Eksperimentalna 24 23,08 554,00 

Total 41   
Tabela 10: Test normalne porazdelitve eksperimentalne in kontrolne skupine - Mann-Whitney test 

Test Statisticsa 

 Rezultat 

Mann-Whitney U 154,000 

Wilcoxon W 307,000 

Z -1,337 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,181 

a. Grouping Variable: Skupina 
Tabela 11: Rezultati statističnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino 

 

Sklep: Vrednost Mann-Whitney testa (U=154,000, α=0,181) ni pokazala statistično 
pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino v rezultatih preverjanja. 
Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 
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povemo, da je eksperimentalna skupina (R=23,08) dosegla nekoliko boljši rezultat kot 
kontrolna skupina (R=18,06). 

 

RV2: Ali ima po mnenju učencev uporaba didaktičnih iger vlogo v motivaciji za 
učenje snovi? 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti – 
niti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Skupaj  

f f% f f% f f% f f% f f% f f% M 
Če bi se 
lahko učil/a s 
pomočjo 
didaktičnih 
iger, bi bil/a 
bolj 
motivirana za 
učenje snovi. 

1 
 

2,5 2 5 6 14,5 18 44 1
4 

34 41 100 4,0 

Tabela 12: Mnenje učencev o uporabi didaktične igre v povezavi z motivacijo za učenje 

Sklep: S trditvijo »Če bi se lahko učil/a s pomočjo didaktičnih iger, bi bil/a bolj motivirana 
za učenje snovi« se je popolnoma strinjalo 14 učencev (34 %), kar 18 učencev (44 %) se 
je strinjalo. Neodločenih je bilo 6 učencev (14,5 %), trije učenci pa se s trditvijo niso 
strinjali (5 %), oziroma se z njo sploh niso strinjali (2,5 %). Po mnenju učencev ima torej 
uporaba didaktičnih iger vpliv na učenje (M=4,00). 

 

RV3: Ali so učenci, ki pogosteje igrajo računalniške igre, dosegli v povprečju boljše 
rezultate kot drugi učenci? 

Po izvedbi preverjanja znanja s pomočjo didaktične igre Mundus so učenci izpolnili 
anketni vprašalnik. Najprej smo zbrane rezultate anketnega vprašalnika eksperimentalne 
skupine razdelili v tri skupine: skupina, ki igre igra redko, srednje in pogosto. Podatke 
smo nato obdelali s programom IBM SPSS  Statistics. Najprej smo s Kolmogorov-
Smirnovim testom preverili, ali so podatki normalno porazdeljeni.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Rezultat 

N 24 

Normal Parametersa,b Mean 5500,00 

Std. Deviation 520,869 

Most Extreme Differences Absolute ,243 

Positive ,243 

Negative -,165 

Test Statistic ,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Tabela 13: Test normalne porazdelitve rezultatov eksperimentalne skupine 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so rezultati eksperimentalne skupine preverjanja 
znanja varnosti na spletu normalno porazdeljeni. Zato za nadaljnjo obdelavo podatkov 
izberemo Anova test. Test uporabljamo za iskanje statistično pomembnih razlik določene 
komponente med tremi skupinami, če so podatki normalno porazdeljeni. 

Test of Homogeneity of Variances 

Rezultat   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,941 2 21 ,406 
Tabela 14: Test homogenosti varianc 

 
ANOVA 

Rezultat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 273750,000 2 136875,000 ,482 ,624 

Within Groups 5966250,000 21 284107,143   
Total 6240000,000 23    

Tabela 15: Rezultati Anova testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Rezultat   
Tukey HSD   

(I) Skupina (J) Skupina 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Redko  Srednje -112,500 326,405 ,937 -935,23 710,23 

Pogosto -237,500 243,288 ,600 -850,72 375,72 

Srednje  redko 112,500 326,405 ,937 -710,23 935,23 

Pogosto -125,000 307,738 ,913 -900,67 650,67 

Pogosto Redko 237,500 243,288 ,600 -375,72 850,72 

Srednje 125,000 307,738 ,913 -650,67 900,67 
Tabela 16: Rezultat Tukey HSD Post-Hoc testa 

 
Descriptives 

Rezultat   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Redko 8 5362,50 630,051 222,757 4835,76 5889,24 4800 6300 

Srednje 4 5475,00 377,492 188,746 4874,33 6075,67 5100 6000 

Pogosto 12 5600,00 500,908 144,600 5281,74 5918,26 4800 6300 

Total 24 5500,00 520,869 106,322 5280,06 5719,94 4800 6300 
Tabela 17: Rezultati Anova testa - srednje vrednosti, standardni odklon 

Sklep: Ob upoštevanju predpostavke Levene testa o homogenosti varianc (F=0,941, 
g1=2, g2=21, α=0,406) je Anova test pokazal, da se med pogostostjo igranja iger (redko, 
srednje, pogosto) ne pojavljajo statistično pomembne razlike med doseženimi rezultati na 
preverjanju znanja iz varnosti na spletu (F=0,482, g=2, α=0,624). 

Tudi Tukey HSD Post-Hoc test med skupinami ni pokazal statistično pomembnih razlik. 
Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 
trdimo, da je skupina učencev, ki pogosto igra računalniške igre, dosegla najboljše 
rezultate (M=5600,0), skupina, ki srednje pogosto igra igre, je dosegla srednje rezultate 
(M=5475,0), skupina, ki redko igra računalniške igre, pa nekoliko slabše rezultate od 
prejšnjih dveh skupin (5362,5). 
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RV4: Kakšno je mnenje učencev o uporabi didaktične igre Mundus pri pouku 
računalništva? 

Med dvajsetimi trditvami anketnega vprašalnika je bilo pet vprašanj namenjenih tudi 
mnenju same didaktične igre. 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti - 
niti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Skupaj  

f f% f f% f f% f f% f f% f f% M 
Didaktična 
igra Mundus 
mi je bila 
zanimiva. 

0 0 0 0 5 21 13 54 6 25 24 100 4,04 

Preverjanje 
znanja s 
pomočjo 
didaktične 
igre Mundus 
mi je bilo 
všeč. 

0 0 2 8 5 21 10 41 7 30 24 100 3,92 

Didaktično 
igro Mundus 
bi še igral/a. 

0 0 0 0 6 25 11 45 7 30 24 100 4,04 

Didaktična 
igra Mundus 
mi je 
pomagala 
utrditi znanje 
varnosti na 
spletu. 

0 0 0 0 4 16 13 54 7 30 24 100 4,13 

Didaktična 
igra Mundus 
je bila ravno 
prav 
zahtevna. 

0 0 0 0 6 25 9 37,
5 

9 37,5 24 100 4,13 

Tabela 18: Mnenje učencev eksperimentalne skupine o didaktični igri Mundus 

Sklep: S prvo trditvijo o mnenju didaktične igre smo želeli preveriti, ali je bila igra učencem 
zanimiva. Iz tabele 18 lahko razberemo, da se četrtina učencev (25 %) popolnoma strinja 
s trditvijo, več kot polovica učencev (54 %) pa se z njo strinja. Ostalih 21 % učencev se 
niti strinja, niti ne strinja s trditvijo. 

Druga trditev se je nanašala na všečnost preverjanja znanja s pomočjo didaktične igre 
Mundus. Rezultati tabele 8 kažejo, da se skupaj 71 % učencev popolnoma strinja ali 
strinja s trditvijo. 
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S tretjo trditvijo smo preverjali, ali bi učenci še kdaj igrali didaktično igro Mundus. Rezultati 
kažejo, da se 30 % učencev s trditvijo popolnoma strinja, 45 % se jih strinja. Četrtina 
učencev (25 %) pa se s trditvijo niti strinja, niti ne strinja. 

Četrta trditev je preverjala, ali je didaktična igra Mundus po mnenju učencev pomagala 
utrditi znanje iz varnosti na spletu. Iz tabele 8 razberemo, da se 7 učencev (30 %) s 
trditvijo popolnoma strinja, 13 učencev (54 %) se strinja. 4 učenci (16 %) pa se s trditvijo 
niti strinjajo, niti ne strinjajo. 

Zadnja trditev se je nanašala na zahtevnost igre: didaktična igra Mundus je bila ravno 
prav zahtevna. 75 % učencev se s trditvijo popolnoma strinja ali strinja. 25% pa se jih s 
trditvijo niti strinja, niti ne strinja. 

 

RV5: Ali didaktična igra Mundus spodbuja medsebojno sodelovanje učencev v 
skupini?  

 Sploh se 
ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti - 
niti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Skupaj  

f f% f f% f f% f f% f f% f f% M 
Rad/a delam 
v skupini. 

0 0 1 4 7 29 10 42 6 25 24 100 3,88 

Pri delu v 
skupini sem 
se naučil/a 
več kot bi se 
naučil/a 
sam/a. 

0 0 0 0 7 29 10 42 7 29 24 100 4,00 

Pri igri 
Mundus sem 
sodeloval/a z 
drugimi 
učenci v moji 
skupini. 

0 0 0 0 4 17 11 46 9 37 24 100 4,21 

Pri podajanju 
odgovora na 
vprašanje v 
skupini sem 
se bolj 
potrudil/a, da 
sem svoje 
delo dobro 
opravil/a. 

0 0 0 0 3 13 12 50 9 37 24 100 4,25 
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Tabela 19: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika eksperimentalne skupine glede medsebojnega sodelovanja v 
skupini 

Sklep: Rezultati so pokazali, da so učenci potrdili raziskovalno vprašanje »Ali didaktična 
igra Mundus spodbuja medsebojno sodelovanje učencev v skupini«. Kar 71 % učencev  
je na trditev »Pri delu v skupini sem se naučil/a več kot bi se naučila sam/a.« odgovorilo, 
da se popolnoma strinja (29 %) ali strinja (42 %). 6 učencev (25 %) se popolnoma strinja 
s trditvijo »Rad/a delam v skupini«, 10 učencev (42 %) se strinja, 7 (29 %) jih je 
neodločenih. En učenec pa pravi, da mu delo v skupini ne leži. S trditvijo »Pri igri Mundus 
sem sodeloval/a z drugimi učenci v moji skupini« se je popolnoma strinjalo 9 učencev (37 
%), strinjalo 11 učencev (46 %), 4 učenci pa se niso niti strinjali niti ne strinjali. Zgovorni 
so tudi rezultati odgovora na trditev »Pri podajanju odgovora na vprašanje v skupini sem 
se bolj potrudil/a, da sem svoje delo dobro opravil/a«. Polovica (12 učencev) se je s tem 
strinjala, 9 učencev se je popolnoma strinjalo, 3 učenci pa so bili neodločeni. 

 

• RV6: Ali se pojavljajo razlike med spoloma, ko gre za znanje o varnosti na 
spletu? 

Kot navedeno je pri preverjanju znanja iz varnosti na spletu sodelovalo 41 učencev, od 
tega  26 učencev in 15 učenk. Ker rezultati preverjanja niso normalno porazdeljeni, za 
nadaljnjo obdelavo podatkov vzamemo Mann-Whitney test – neparametrični test za 
neodvisne spremenljivke.  
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Ranks 
 Skupina N Mean Rank Sum of Ranks 

Rezultat Učenke 15 21,00 315,00 

Učenci 26 21,00 546,00 

Total 41   
Tabela 20: Test normalnosti porazdelitve razlik v znanju varnosti na spletu med spoloma 

 

 
Test Statisticsa 

 Rezultat 

Mann-Whitney U 195,000 

Wilcoxon W 546,000 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000b 

a. Grouping Variable: Skupina 

b. Not corrected for ties. 

 
Tabela 21: Rezultati Mann-Whitney testa razlike v znanju varnosti na spletu med spoloma 

 

Sklep: Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U= 195,000; α=1,000). 
Med učenkami in učenci se po izvedenem preverjanju ne pojavljajo razlike v znanju 
varnosti na spletu. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 
lahko zapišemo, da je znanje med učenci (R=21,00) in učenkami (R=21,00) enako. 
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6.2 Avtoričina opažanja o uporabi didaktične igre med izvedbo učne ure 
Med samo izvedbo učne ure je bila avtorica pozorna na več elementov dogajanja v 
razredu. Zanimal jo je predvsem vidik motivacije, kako poteka delo v skupini in kako 
učenci doživljajo preverjanje znanja z uporabo igre. 

Motivacija 

Že na samem začetku izvedbe učnih ur je opazila, da je pritegnila pozornost učencev. 
Učenci so pokazali velik interes za didaktično igro Mundus. Izrazita je bila tudi 
tekmovalnost med skupinami. Zelo so si prizadevali, da bi njihova skupina zmagala. Pri 
izmenjavanju idej o pravilnem odgovoru so pazili, da ostale skupine slučajno ne bi slišale, 
kateri odgovor so izbrali oni. Tekmovalnost je bilo moč občutiti vse do konca igre, še 
posebej kadar sta imeli dve skupini enak rezultat. 

Delo v skupini 

Med opazovanjem razreda je avtorica opazila, da si učenci v skupini med seboj veliko 
pomagajo tudi kljub temu, da je bila delitev učencev v skupine naključna (kar pomeni, da 
ni nujno res, da so sicer v razredu med seboj tesni prijatelji). Pri eni skupini je zasledila, 
da se člani skupine zanašajo zgolj na enega člana skupine, ki je po avtoričinem mnenju 
veljal za učno uspešnejšega učenca. Za ostale skupine pa se je odgovornost za končno 
rešitev med celotnim kvizom porazdelila na vse člane skupine. Kadar odgovor skupine 
na vprašanje ni bil enoten celotni skupini, so učenci drug drugemu razlagali, zakaj mislijo, 
da posamezen odgovor je oziroma ni pravilen. Lahko trdimo, da so učenci prek iger 
izboljšali socialno kompetenco. 

Preverjanje znanja 

Didaktična igra Mundus je uspešno prikrila glavni cilj uporabe igre, ki je preverjanje 
znanja. Učenci niso imeli občutka, da ocenjujemo njihovo znanje, ampak so igro vzeli za 
zabavno in aktivno popestritev pouka. Videti je bilo, da v njej uživajo. Treme in stresa 
med učenci avtorica ni  zaznala, čeprav je pogosto prisotna pri samem preverjanju 
znanja.  Pri podajanju informacije o pravilnem odgovoru se je večkrat slišalo navdušenje 
(npr. »Tooo!«, »Ooo jes!«) ali razočaranje učencev (npr. »Neee nooo!«, »Joj, se mi je 
zdelo!«). 
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7. ZAKLJUČEK 
V magistrskem deli smo skušali odgovoriti na vprašanja v zvezi z novo didaktično igro 
Mundus. Da bi pridobili potrebne podatke, smo v raziskavo vključili 41 učencev šestega 
razreda osnovne šole. Podatke smo pridobili s preverjanjem znanja in anketnim 
vprašalnikom, ki smo ju pripravili z analizo različne literature. 

Mnogi avtorji navajajo, da so didaktične igre pri pouku izjemno uporabne. Pečjakova 
(2009) pravi, da jih lahko uporabimo na več načinov – pri ponavljanju, utrjevanju snovi, 
vajah – pri različnih delih učne izvedbe. Pogosto se uporabljajo ravno pri motivacijskem 
delu pouka. 

V opravljeni raziskavi smo ugotovili, da so učenci eksperimentalne skupine, torej učenci, 
ki so pri preverjanju znanja varnosti na spletu uporabljali didaktično igro Mundus, dosegli 
nekoliko boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine. Eksperimentalna skupina je v 
primerjavi s kontrolno skupino na več odgovorov preverjanja znanja odgovorila pravilno . 
Razlika v rezultatih ni bila statistično pomembna, zato trditve ne moremo posplošiti na 
osnovno množico.  

Učenci so mnenja, da ima uporaba didaktičnih iger pozitiven motivacijski vpliv na učenje. 
O tem je pisal tudi Bognar (1987), ki pravi, da je igra učinkovit način izobraževanja, saj 
izzove večjo pozornost in motiviranost učencev. To pa prinaša dinamičen pouk in 
trajnejše znanje. 

Skupina učencev, ki pogosteje igra računalniške igre, je na preverjanju znanja dosegla 
nekoliko boljše rezultate kot skupina, ki igra igre srednje pogosto ali redko. Razlika v 
rezultatih ni bila tako velika, da bi trditev lahko posplošili na osnovno množico. 

Učenci imajo pozitivna stališča do uporabe didaktične igre Mundus. Zdi se jim zanimiva, 
všečna in ravno prav zahtevna. Igro bi še kdaj uporabljali pri pouku računalništva. Po 
mnenju učencev jim je igra pomagala utrditi znanje preverjene snovi. 

Raziskava je pokazala, da didaktična igra spodbuja medsebojno sodelovanje učencev v 
skupini. S tem se strinja tudi Fištravec (b.d.), ko pravi, da igra vzpostavlja boljšo skupinsko 
dinamiko (ustvari aktivnejšo in produktivnejšo skupinsko klimo). 

Večina učencev se je v skupini naučila več kot bi se sicer sama. Pri podajanju odgovora 
na vprašanje v skupini so se bolj potrudili, da so svoje delo dobro opravili. To podpirata 
tudi Pollard in Duvall (2006), ki pravita, da se učenci običajno v skupini bolj potrudijo, da 
ne bi izneverili ostalih članov ekipe. 

Uporaba spleta je dandanes vsakodnevno opravilo. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije je leta 2016 internet vsak dan uporabljalo 68 % oseb, starih med 16 
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in 74 let. Zato je izredno pomembno, da smo ozaveščeni o pravilni uporabi interneta in 
se znamo ustrezno zavarovati pred morebitnimi nevarnostmi (Statistični urad Republike 
Slovenije, b.d.). V Sloveniji se več organizacij ukvarja z omenjeno problematiko. Med 
najbolj znanimi je zavod Arnes, ki poleg ostalih dejavnosti ponuja različna raziskovanja, 
izobraževanja  nasvete na to temo. 

V raziskavi smo ugotavljali tudi vpliv spola na znanje o varnosti na spletu. Rezultati 
kažejo, da spol ne igra pomembnejše vloge pri pridobivanju znanja o varnosti na spletu. 

Glede na pridobljene rezultate lahko ugotovimo, da je didaktična igra Mundus primerna 
za uporabo v šoli kot metoda preverjanja znanja. 

Predlagamo, da se pri pouku računalništva uvaja več didaktičnih iger, saj veljajo za dobro 
popestritev pouka. 
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8 PRILOGE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

Pozdravljen/a! 

Sem Monika Jensterle, študentka Pedagoške fakultete, smer Predmetno poučevanje. 
Prosila bi te, da rešiš spodnji anketni vprašalnik o uporabi didaktične igre Mundus pri 
pouku računalništva. Anketni vprašalnik je anonimen. Rezultate bomo uporabili izključno 
za potrebe moje magistrske naloge. 

 

Vzdevek (uporabi enak vzdevek kot pri didaktični igri Mundus): 
____________________ 

Spol (obkroži):    Razred (obkroži): 

a. Ženski    a.    6. razred 
b. Moški    b.    7. razred 

c.    8. razred 
d.    9. Razred 

 

Pri preverjanju znanja sem dosegel/la _____ točk. 

Spodaj so napisane trditve glede učne ure, kjer smo za ponavljanje uporabili 
didaktično igro Mundus. Na lestvici od 1 do 5 za vsako od trditev označi svoje 
mnenje. 

 Trditve Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti - niti Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Sp
lo

šn
o 

Rad/a imam pouk 
računalništva. 

1 2 3 4 5 

Z varnostjo na 
spletu sem dobro 
seznanjen/a. 

1 2 3 4 5 
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Šola me je 
seznanila s temo 
varnosti na spletu. 

1 2 3 4 5 

Tema varnost na 
spletu mi je 
zanimiva. 

1 2 3 4 5 

Ig
ra

nj
e 

ig
er

 

Doma pogosto 
igram računalniške 
igre. 

1 2 3 4 5 

Pri pouku 
računalništva 
pogosto igramo 
didaktične igre. 
 

1 2 3 4 5 

Pri pouku 
računalništva bi 
večkrat igral/a 
didaktične igre. 

1 2 3 4 5 

M
ot

iv
ira

no
st

 

Pri pouku 
računalništva sem 
motiviran/a za 
učenje. 

1 2 3 4 5 

Učiteljica me je 
med igro 
motivirala. 

1 2 3 4 5 

Če bi se lahko 
učil/a s pomočjo 
didaktičnih iger, bi 
bil/a bolj 
motivirana za 
učenje snovi. 

1 2 3 4 5 

M
ne

nj
e 

o 
ig

ri 

Didaktična igra 
Mundus mi je bila 
zanimiva. 

1 2 3 4 5 

Preverjanje znanja 
s pomočjo 
didaktične igre 
Mundus mi je bilo 
všeč. 

1 2 3 4 5 
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Didaktično igro 
Mundus bi še 
igral/a. 

1 2 3 4 5 

Didaktična igra 
Mundus mi je 
pomagala utrditi 
znanje varnosti na 
spletu. 

1 2 3 4 5 

Didaktična igra 
Mundus je bila 
ravno prav 
zahtevna. 

1 2 3 4 5 

Navodila 
didaktične igre 
Mundus so bila 
razumljiva. 

1 2 3 4 5 

D
el

o 
v 

sk
up

in
i 

Rad/a delam v 
skupini. 

1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini 
sem se naučil/a 
več, kot bi se 
naučil/a sam/a. 

1 2 3 4 5 

Pri igri Mundus 
sem sodeloval/a z 
drugimi učenci v 
moji skupini. 

1 2 3 4 5 

Pri podajanju 
odgovora na 
vprašanje v 
skupini sem se 
bolj potrudil/a, da 
sem svoje delo 
dobro opravil/a. 

1 2 3 4 5 
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ANKETNI VPRAŠALNIK KONTROLNA SKUPINA 

 

Pozdravljen/a! 

Sem Monika Jensterle, študentka Pedagoške fakultete, smer Predmetno poučevanje. 
Prosila bi te, da rešiš spodnji anketni vprašalnik o uporabi didaktične igre Mundus pri 
pouku računalništva. Anketni vprašalnik je anonimen. Rezultate bomo uporabili izključno 
za potrebe moje magistrske naloge. 

Vzdevek (uporabi enak vzdevek kot pri preverjanju znanja): 
____________________ 

Spol (obkroži):    Razred (obkroži): 

a. Ženski    a.    6. razred 
b. Moški    b.    7. razred 

c.    8. razred 
d.    9. Razred 

 

Spodaj so napisane trditve glede učne ure, kjer smo za ponavljanje uporabili 
didaktično igro Mundus. Na lestvici od 1 do 5 za vsako od trditev označi svoje 
mnenje. 

 

 Trditve Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti - niti Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 

Sp
lo

šn
o 

Rad/a imam pouk 
računalništva. 

1 2 3 4 5 

Z varnostjo na 
spletu sem dobro 
seznanjen/a. 

1 2 3 4 5 

Šola me je 
seznanila s temo 
varnosti na spletu. 

1 2 3 4 5 

Tema varnost na 
spletu mi je 
zanimiva. 

1 2 3 4 5 
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Ig
ra

nj
e 

ig
er

 
Doma pogosto 
igram računalniške 
igre. 

1 2 3 4 5 

Pri pouku 
računalništva 
pogosto igramo 
didaktične igre. 

1 2 3 4 5 

Pri pouku 
računalništva bi 
večkrat igral/a 
didaktične igre. 
 

1 2 3 4 5 

M
ot

iv
ira

no
st

 

Pri pouku 
računalništva sem 
motiviran/a za 
učenje. 

1 2 3 4 5 

Če bi se lahko 
učil/a s pomočjo 
didaktičnih iger, bi 
bil/a bolj 
motiviran/a za 
učenje snovi. 

1 2 3 4 5 
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VPRAŠANJA - VARNOST NA SPLETU 

 

1. Kaj od naštetega ne spada pod zlonamerno programsko opremo? 
a. Računalniški virusi 
b. Črvi 
c. Črne koze 
d. Trojanski konji 

 
2. Antivirusni programi so programi, ki… 

a. nas zaščitijo pred spletnimi prevarami. 
b. zaščitijo vse računalnike na omrežju pred zlonamerno programsko 

opremo. 
c. varujejo naš računalnik pred računalniškimi virusi, črvi, trojanskimi konji 

ipd.  
d. nam posodabljajo operacijski sistem. 

 
3. Požarni zid je programska ali strojna oprema, ki… 

a. preverja podatke iz interneta ali omrežja in nadzoruje vstop v računalnik. 
b. varuje računalnike pred požarom, ki se lahko zgodi zaradi pregretja 

grafične kartice. 
c. varuje uporabnika pred internetnimi prevarami. 
d. nas zaščiti pred spletnimi prevarami. 

 
4. Kaj je najpomembnejša naloga računalniškega črva? 

a. Čimbolj se razmnoži na našem računalniku. 
b. Razmnoži se na čimveč računalnikov. 
c. Zasede čimveč prostora na disku. 
d. Samo čaka, da ga odkrijemo. 

 
5. Kaj v računalništvu pomeni izraz ribarjenje oz. phishing? 

a. Napadalci pošljejo elektronsko sporočilo, kjer poskušajo pridobiti tvoje 
osebne podatke. 

b. Lovljenje rib. 
c. Nagradna igra, kjer izžrebajo enega nagrajenca. 
d. Nič od naštetega. 
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6. Pod spletno zlorabo našega računalnika NE spada… 
a. ribarjenje (phishing). 
b. računalniško piratstvo. 
c. DOS napadi. 
d. spam. 

 
7. Kateri od naštetih NI antivirusni program? 

a. Avast 
b. Avg 
c. Nod 32 
d. OneDrive 

 
 

8. Kakšno je varno geslo? 
a. Moj rojstni datum. 
b. Vsaj 8 znakov, ki vključuje številke, velike in male črke. 
c. 8 enakih znakov. 
d. Kombinacija mojega imena in priimka. 

 
9. Kaj so piškotki? 

a. Podatki, ki se ob obisku posamezne strani shranijo na naš računalnik in se 
uporabljajo za prepoznavanje ponovnega obiska določene strani 

b. Nekaj sladkega za pojesti. 
c. Informacije o času vklopa in izklopa računalnika. 
d. Informacije, ki beležijo, kaj vse delamo na računalniku, ko nimamo 

internetne povezave. 
 

10. Kaj je spam? 
a. nadležna pošta ali vsiljena, nezaželena elektronska pošta oz. e-mail. 
b. Sporočilo prijatelja v klepetalnici. 
c. Elektronsko sporočilo učiteljice. 
d. Nič od zgoraj naštetega. 

 
11. V katerih oblikah datotek se največkrat skriva virus? 

a. .jpg, .gif 
b. .exe, .js 
c. .txt, .docx 
d. .mp3, .avi 
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12. Kaj od naštetega NE spade pod računalniško piratstvo: 
a. Nalaganje na disk 
b. Ponarejanje – reproduciranje 
c. Dajanje računalniških programov v najem oz. posojo 
d. Nakup .mp3 glasbe 

 
13. Kaj od naštetega NE spade pod znake zasvojenosti z internetom: 

a. Slaba volja, depresija in razdražljivost 
b. Povečan interes za druženje s prijatelji 
c. Laganje o količini časa preživetega na spletu 
d. Neprespanost, rdeče oči, poslabšanje vida 

 
14. Kako se imenuje nova mobilna aplikacija, ki govori o nasvetih zaščite pred 

spletnim nasiljem in ukrepi v primeru spolnega nasilja? 
a. Odklikni 
b. Zapelji 
c. Premakni 
d. Prenehaj 

 
15. Spletno trpinčenje je… 

a. objava žaljivih in ustrahovalnih sporočil, obdelava in objava naših 
fotografij, objavljanje komentarjev v našem imenu. 

b. anonimna oblika komunikacije. 
c. zasvojenost s spletnimi igrami. 
d. mnenje, da so nekateri ljudje manj vredni, ker pripadajo določeni manjšini. 

 
16. Kako se NE obranimo pred spletnim ustrahovanjem? 

a. Blokiramo osebe, ki nam pošiljajo neprijetna sporočila v klepetalnici ali 
sms 

b. Skrijemo se doma in ne gremo nikamor drugam razen v šolo 
c. Smo pazljivi, komu povemo naše kontaktne podatke 
d. Smo pazljivi, koga sprejmemo za prijatelje na socialnih omrežjih 

 
17. Kako ravnamo v primeru nadlegovanja preko spleta? 

a. Tistega, ki nas nadleguje, nadlegujemo nazaj. 
b. Ignoriramo. Mogoče se naveliča. 
c. Povemo staršem ali učiteljem, da prijavijo na policijo 
d. Ne povemo nikomur in se po tihem sekiramo. 
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18. Kako lahko ugotovimo, kdo nam pošilja neprijetna sporočila ali elektronsko 
pošto? 

a. Vprašamo ga, kdo je in mu, če nam odgovori, verjamemo na besedo. 
b. Izsledimo ga preko IP-ja, iz katerega je bilo poslano sporočilo ali 

elektronska pošta. 
c. Tega ne moremo ugotoviti. 
d. Lahko samo ugibamo. 

 
19. Ali je v spletnih klepetalnicah varno pisati o naši zasebnosti? 

a. Ne, ker klepetalnice niso zaščitene in lahko kdo drug prebere naše  
pogovore. 

b. Da, ker to delajo vsi. 
c. Da, ker so klepetalnice temu namenjene. 
d. Ne, ker so nas starši tako naučili. 

 
20. Nekoga spoznamo preko interneta. Zaupamo mu lahko, ko… 

a. nas na socialnih omrežjih sprejme za prijatelja. 
b. nam pošlje nekaj svojih fotografij. 
c. nam pove, kje živi. 
d. Nikoli, saj na internetu ne moremo biti nikoli popolnoma prepričani o 

resničnosti izjav ljudi, ki jih ne poznamo. 
 

21. Kje hranimo gesla za bančne račune? 
a. Na računalniku. 
b. V oblaku, da lahko dostopamo do gesel na različnih računalnikih. 
c. Na telefonu. 
d. Doma na listu papirja in na skrivnem mestu. 

 
22. Kaj storimo, če najdemo pozabljen sošolkin telefon in je le-ta nezaklenjen? 

a. Telefon vrnemo in opozorimo sošolko naj ga zaklepa. 
b. Najprej prebrskamo po njenih slikah in ji telefon vrnemo. 
c. Objavimo neprimerno fotografijo na socialnem omrežju. 
d. Pošljemo neprimerno sporočilo prvemu v imeniku. 

 
23. Ali smemo objaviti fotografijo svojih prijateljev na socialnih omrežjih? 

a. Da, vsako fotografijo lahko brez problemov objavimo na spletu. 
b. Da, če vsi na fotografiji privolijo v objavo. 
c. Nikoli ne smem objaviti fotografije drugih oseb. 
d. Da, če je fotografija primerna za objavo. 
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24. Kaj NE velja za spletni bonton? 

a. Česar ne bi rekli v živo, ne objavimo/napišemo na spletu. 
b. Obnašamo se tako, kot želimo, da se drugi obnašajo do nas. 
c. Resne zadeve namesto v živo rešujemo preko sms sporočil. 
d. Ne širimo nestrpnosti in sovražnega govora. 

 
25. Kdaj lahko ustvarimo profil na socialnem omrežju Facebook? 

a. Ko gremo v 5. razred. 
b. Ko smo stari vsaj 13 let. 
c. Ko smo polnoletni. 
d. Ni starostne omejitve. 
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