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POVZETEK 

 

Sodobni pristopi poučevanja danes pri vseh predmetih vključujejo sodobno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT). Tudi predmet gospodinjstvo lahko naredimo bolj 

zanimiv z vključevanjem različnih IKT aktivnosti v pouk. Prav tako pa lahko z razvijanjem 

digitalne pismenosti povežemo prehransko opismenjevanje. Z magistrskim delom smo 

želeli pridobiti mnenje učencev in učiteljev o učenju in poučevanju predmeta gospodinjstvo 

s pomočjo sodobne IKT. V raziskavi je sodelovalo 106 učencev in 27 učiteljev 

gospodinjstva. Učenci so spoznavali prehransko piramido s pomočjo interaktivnih gradiv, 

ki smo jih pripravili v spletni učilnici s pomočjo vtičnika H5P. Njihovo znanje o prehranski 

piramidi smo preverili pred in po ogledu interaktivni gradiv v obliki kviza, interaktivnega 

videa, časovnega traku in vajo za utrjevanje znanja. Vloga učiteljev pri učni uri je bila 

pomoč in usmerjanje učencev pri reševanju interaktivnih vsebin H5P. Na koncu ure pa so 

tako učenci kot učitelji rešili anketni vprašalnik, s katerim smo ugotavljali njihovo mnenje 

o tovrstnem učenju oziroma poučevanju. Rezultati so pokazali napredek v znanju učencev. 

Tako smo ugotovili, da medpredmetno povezovanje gospodinjstva in računalništva oz. 

vključevanje IKT v pouk gospodinjstva pozitivno vpliva na učno uspešnost učencev, še 

posebej pa veča motiviranost učencev za sodelovanje pri pouku in za sprotno utrjevanje 

snovi. Izsledki raziskave so pokazali, da je učencem bolj pomembno vključevanje IKT v 

pouk gospodinjstva kot učiteljem, a tovrstno učenje je všeč tako učencem kot učiteljem, le 

ob ne prepogosti uporabi. Predmet gospodinjstvo je namreč predmet, pri katerem 

prevladuje poučevanje s praktičnim delom, zato pa ga lahko popestrimo z IKT v 

teoretičnem delu.  

 

KLJUČNE BESEDE 

gospodinjstvo, IKT, prehranska piramida, prehranske vsebine, vtičnik H5P  

  



ii 

 

ABSTRACT 

 

Contemporary teaching approaches today also include modern Information and 

Communication Technology (ICT) in all subjects. The Home Economics classes can also 

be made more interesting by integrating various ICT activities, as well as the developing 

digital literacy can be linked to food literacy education. With this postgraduate paper we 

wanted to obtain the opinion of students and teachers about learning and teaching Home 

Economics by means of modern ICT. 106 students and 27 Home Economics teachers 

participated in the research. The students learned about the food pyramid by means of 

interactive materials, which we prepared in a web classroom by means of the H5P Plugin. 

We tested their knowledge about the food pyramid both before and after viewing the 

interactive materials in the form of a quiz, interactive video, time band, and a practice 

exercise. The role of the teacher was to help and guide the students when solving the H5P 

interactive content. At the end of the lesson, both the students and the teachers answered a 

survey questionnaire that indicated their opinion on this type of learning or teaching.The 

results showed progress in students' knowledge. This helped us establish that cross-

curricular integration of Home Economics and Computer Science or integration of ICT into 

Home Economics classes influences their learning success in a positive way. Such 

integration especially increases the student motivation to actively participate in class and 

to practice regularly. The results of the research showed that integration of ICT into Home 

Economics classes is more important to students rather than to teachers, however, both 

students and teachers like such learning, as long as it is not used too often. Home Economics 

is actually a subject in which the practical part of teaching is predominant and therefore can 

be enlivened by using ICT in the theoretical part. 

  

KEYWORDS 

Home Economics, ICT, Food Pyramid, Nutritional Contents, H5P Plugin 
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1 UVOD 
 

V Sloveniji in vseh ostalih razvitih državah informacijsko-komunikacijska tehnologija (v 

nadaljevanju IKT) postaja ena ključnih komponent pri osnovnošolskem izobraževanju 

(Brečko in Vehovar, 2008). Pomembno je, da IKT uvedemo že v osnovnošolsko 

izobraževanje, saj če se učenci že v osnovni šoli navajajo na različno uporabo IKT, bodo 

le-ti kot odrasli lažje razvili ustrezne veščine za prilagajanje na vse novosti, saj se v zadnjih 

letih tehnologija v družbi hitro razvija (Tišler, 2006).  

Še posebej pa se je v zadnjih dveh letih pokazala pomembnost znanja uporabe ustrezne IKT 

v izobraževanju, saj so bili učenci zaradi pandemije covida-19 prisiljeni tako v šolske kot 

v vsakodnevne dejavnosti vključiti nenehno uporabo tehnološke opreme. Tudi učitelji so 

imeli v tem času zahtevno nalogo, saj so morali nenehno vključevati nove metode za 

učinkovito doseganje učnih ciljev. Tehnologija in tehnološke storitve so postale vse bolj 

potrebna podpora učiteljem, ki so jih uporabljali za virtualno izobraževanje in 

izobraževanje na daljavo (Llerena-Izquierdo in Zamora-Galindo, 2021).   

Tako pri predmetu gospodinjstvo kot pri vseh drugih osnovnošolskih predmetih lahko pouk 

naredimo še bolj pester in zanimiv, če vanj vključimo IKT. Strokovnjaki, ki proučujejo 

novo tehnologijo oziroma izobraževalne storitve, se strinjajo, da morajo strategije 

aktivnega in prilagodljivega učenja veljati ne samo v procesu vrednotenja znanja, ampak 

tudi v procesu motivacije, pozornosti in zadrževanja znanja skozi izkustvene pristope 

(Llerena-Izquierdo in Zamora-Galindo, 2021). 

Uporaba IKT pri pouku je ob ustrezni opremi seveda odvisna od učitelja samega, in sicer 

od njegovega individualnega znanja, lastnega prepričanja in pristopa k poučevanju, ob tem 

pa potrebuje tudi podporo celotne šole (Tišler, 2006).  

Interaktivne vsebine so vedno zelo zanimive tako učiteljem kot učencem, od vseh pa jim je 

najbolj zanimiv virtualni svet. Izdelava takšnih vsebin pa običajno zahteva specifična 

znanja, največkrat programiranje. Za izdelavo interaktivnih vsebin sedaj obstaja veliko 

različnih programov in spletnih strani, ki so omejene s plačljivimi storitvami. V 

magistrskem delu smo proučili orodje H5P in ugotovili, da nam omogoča izdelavo 

interaktivnih vsebin, pri čemer ne potrebujemo znanja programiranja, učitelj samo dodaja 

svoje vsebine v vmesnik. Orodje je brezplačno in dostopno vsem za prevzem in uporabo. 

Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, kako vključevanje IKT preko vtičnika H5P 

vpliva na učenčevo uspešnost doseganja učnih ciljev. Pripravili smo tudi nekaj 

interaktivnih vsebin s pomočjo orodja H5P, ki so jih učenci lahko preizkusili, in pridobili 

smo mnenje učencev in učiteljev o vključevanju IKT v poučevanje prehranskih vsebin pri 

predmetu gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 

 

2.1 Poučevanje gospodinjstva v osnovni šoli 

Učni načrt za gospodinjstvo (2011, str. 4) predmet gospodinjstvo opredeljuje kot predmet, 

ki pokriva več disciplin tako družboslovnega kot naravoslovnega področja. Pri pouku 

učenci spoznajo vsebine o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financ, 

družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju ter bivanju in okolju. Skozi 

te vsebine pridobijo znanje, veščine in spretnosti za gospodarno izrabo virov, ki so potrebni 

za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Ti viri so čas, človeški viri, energija, hrana 

in druge dobrine. Učenci pri predmetu gospodinjstvo naštete vire osvojijo v štirih učnih 

modulih: 

• Ekonomika gospodinjstva 

• Tekstil in oblačenje 

• Hrana in prehrana 

• Bivalno okolje (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011, str. 4). 

Predmet gospodinjstvo se kot obvezni predmet izvaja v 5. in 6.razredu osnovne šole. V 

petem razredu je predmetu namenjenih 35 ur, pri katerih učenci spoznajo modula 

Ekonomika gospodinjstva ter Tekstil in oblačenje. V 6. razredu je predmetu namenjenih 

52,5 ur, kjer učenci obdelajo modula Hrana in prehrana ter Bivalno okolje.  

Splošni cilji, ki jih usvojijo učenci pri predmetu gospodinjstvo, so: 

• spoznajo, razumejo, usvojijo, uporabijo in ovrednotijo pomen pravilne, varne in 

varovalne prehrane ter vpliv prehranskih navad in razvad na zdravje,  

• se navajajo na zdravo in kulturno prehranjevanje in pravilno ter gospodarno 

uporabo živil,  

• se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in energijskih 

vrednosti posameznega obroka,  

• se usposabljajo za uporabo ustreznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov in 

njihovo vzdrževanje z upoštevanjem varnosti pri uporabi,  

• se naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in 

družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter 

na poznavanju ekonomske propagande in njenega vpliva na potrošnika,  

• usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi materialnih dobrin, 

časa in energije,  

• razvijajo smisel za zdravo, praktično in estetsko oblačenje,  

• se usposabljajo za funkcionalno, racionalno, higiensko, varno in estetsko urejanje 

bivalnega okolja ob upoštevanju etnoloških in arhitekturnih značilnosti,  

• razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja opravila 

(Učni načrt za gospodinjstva, 2011, str. 5). 
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2.2 Poučevanje prehranskih vsebin 

Prehrana posameznika spremlja od samega začetka življenja. Pravilna prehrana je 

pomembna v vseh fazah življenja, še posebej pa se je temu področju potrebno posvetiti v 

otroški in mladostniški dobi. V tej dobi telo potrebuje energijo za rast in razvoj, hranilne 

snovi pa potrebuje tako za obnavljanje telesne zgradbe kot tudi za omogočanje rasti in 

razvoja odraščajočega telesa. Zato je pomembno, da imajo otroci in mladostniki v dobi 

odraščanja  uravnoteženo in varovalno prehrano. Zdrava prehrana vpliva na njihovo 

počutje, (samo)podobo ter na njihovo zdravje sedaj in v odrasli dobi (Gregorič, 2015). Da 

bi se mladi lahko odločali za zdravo izbiro hrane, potrebujejo jasen nasvet, ki ga je 

enostavno razumeti in enostavno uporabiti v vsakdanji prehranski praksi (Kobe idr., 2010).  

Prehranjevalne navade se oblikujejo v otroštvu in segajo v odraslo dobo (Bedenik, 2006). 

Ker je tveganje za številne nenalezljive bolezni tesno povezano s prehranskimi navadami, 

se po vsem svetu izvajajo različni prehranski izobraževalni programi, namenjeni 

vzpostavljanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih (Asakura, Todoriki in Sasaki, 

2017). Prehranjevalne navade pomenijo način prehranjevanja posameznika, skupine ali 

družbe kot celote. Vključuje izbor in količino živil, delež posameznih živil v prehrani in 

način priprave hrane in pa pogostost oziramo razporejenost uživanja posameznih obrokov 

na dan (Gabrijelčič Benkuš in Kuhar, 2009, str. 15). Na način prehranjevanja otrok in 

mladostnikov vplivajo številni dejavniki (socialni, ekonomski, etični, kulturni), ki so med 

seboj povezani. Zelo pomemben dejavnik je prehransko izobraževanje, ki ima lahko tudi 

dolgoročen vpliv na prehranjevanje ljudi (Kostanjevec, 2013). Številne študije so namreč 

pokazale, da dobro načrtovana prehranska vzgoja pozitivno vpliva na kakovost 

prehranjevanja otrok (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011). 

Pregled literature s področja prehranskega izobraževanja je pokazal naslednje 

(Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011): 

• Izobraževanje o prehrani je pomemben dejavnik pri spodbujanju vseživljenjskih 

navad hranjenja in se mora začeti v zgodnji življenjski fazi.  

• Dobro načrtovano izobraževanje o prehrani in prilagojene teme stopnji 

kognitivnega razvoja lahko pomembno vplivata na prehransko znanje otrok in 

spremembo njihovih prehranskih navad. 

• Za uspešno delo sta pomembna vrsta izobraževanja in poklicne izkušnje učiteljev 

prehrane. 

Kostanjevec, Jerman in Koch (2011) navajajo, da mora uspešno šolsko izobraževanje 

prehranskih vsebin vključevati vedenjski fokus, teoretične strategije, ustrezen čas, 

intenzivnost, vključenost družine, večkomponentne strategije, upoštevanje potreb učencev, 

učiteljev in šole, samoocenjevanje (primerno pri starejših otrocih), samoefikasnost 

(okrepljene spretnosti, vpliv na odnos, vedenjska sposobnost), ustrezne metode 

poučevanja, spreminjanje šolskega okolja (dostop do zdrave hrane, šolska politika o hrani), 

možnost za usposabljanje učiteljev, kulturni pomen in vrednotenje. 

Iz učnega načrta za predmet gospodinjstvo je iz napisanih vsebin, standardov znanja in 

ciljev razvidno, da se učenci v šestem razredu devetletne šole pri predmetu gospodinjstvo 

seznanijo z večino najpomembnejših prehranskih vsebin: »ki otrokom pomagajo pri 

oblikovanju prehranjevalnih navad in vedenja, povezanega s prehranjevanjem« 

(Kostanjevec in Koch, 2007, str. 89). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/non-communicable-disease
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2.2.1 Prehranske vsebine v učnem načrtu osnovne šole 

 

Vključevanje prehranskih vsebin v učni načrt za osnovno šolo predstavlja pomemben 

prispevek k izboljšanju prehranskega znanja, »ki vpliva na oblikovanje stališč in namer 

posameznika, stališča in namere pa vplivajo na oblikovanje in izvajanje določenega 

vedenja« (Kostanjevec, 2013, str. 3). Kostanjevec je proučil vključenost prehranskih vsebin 

v posamezne učne načrte predmetov devetletne osnovne šole. Ugotovil je, da se vsebine 

pojavljajo pri različnih predmetih skozi celotno vertikalo (tabela 1).  

Tabela 1: Prehranske vsebine v učnih načrtih skozi celotno vertikalo 

Razred Operativni cilji prehranskih vsebin Predmet 

1. razred  Prehrana je pomemben pogoj za rast in 

razvoj. 

Spoznavanje okolja 

2. razred  Pomen raznovrstne prehrane. Spoznavanje okolja 

3. razred  Hrana oskrbuje telo z energijo in snovmi, 

ki jih telo potrebuje za rast ter vzdrževanje 

telesnih delov. 

Spoznavanje okolja 

4. razred Pomen hrane in kaj se s hrano dogaja v 

človeškem telesu. 

Spoznajo prebavni sistem človeka, pomen 

razkosavanja in žvečenja hrane, mešanja 

hrane s slino in drugimi prebavnimi 

sokovi. Razumejo, da se snovi, ki jih s 

hrano vnašamo v telo, na poti skozi 

prebavila spreminjajo, da je v telesu in 

zaužiti hrani nakopičena energija in da so 

prisotne različne hranilne snovi. Spoznajo 

tudi, da je voda pomembna za organizem, 

saj z vodo v telo vnašamo snovi in z vodo 

se snovi iz telesa izločajo. Prav tako pa 

razločujejo hrano po izvoru in načinu 

predelave, živila pa znajo tudi razvrščati 

glede na izvor. 

Naravoslovje in tehnika 

5. razred  Pomen pestre in uravnotežene prehrane za 

rast, razvoj in zdravje ljudi. 

Seznanijo se z dnevnimi potrebami, ki jih 

imajo različno velika živa bitja, primerjajo 

jedilnik človeka in živali ter ugotavljajo, 

katere sestavine vsebuje hrana, spoznajo 

vzroke in posledice, ki jih podhranjenost in 

prehranjenost predstavljata za organizem. 

Razumejo tudi pomen pestre in 

uravnotežene prehrane za zdravje in rast, 

vedo pa tudi, da je zdravo dnevno zaužiti 

štiri do šest obrokov hrane. Znajo 

pripraviti različne vrste hrane, razvrščajo 

živila v skupine po izvoru, vedo, kaj je 

zdrava prehrana, in znajo ugotoviti 

obstojnost različnih živil. 

Naravoslovje in tehnika 
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Nadaljevanje tabele 1 

6. razred Spoznajo najpogostejše vrtnine in 

začimbnice, znajo razlikovati med 

pečkatim, koščičastim in lupinastim 

sadjem. Povzeti znajo tudi, da človek 

pridobiva energijo s hrano. 

Naravoslovje 

7. razred / / 

8. razred Spoznajo bistvene sestavine hrane ter 

njihov pomen za rast in razvoj organizma, 

spoznajo procese prebave in znajo opisati 

prebavno cev, seznanijo se s prebavnimi 

žlezami, znajo pojasniti, kaj se s hrano 

dogaja v ustni votlini, znajo opisati 

zgradbo želodca in prebavo v njem. 

Opisati znajo tudi razgradnjo hrane in 

vsrkavanje snovi iz tankega črevesja. 

Biologija 

9. razred Spoznajo ključne fizikalne lastnosti maščob 

in ogljikovih hidratov, znajo razlikovati 

med monosaharidi, disaharidi in 

polisaharidi. Maščobe in ogljikove hidrate 

poznajo kot hranilne snovi, ki so 

pomembne v uravnoteženi prehrani, 

beljakovine pa kot pomembno snov 

človeškega organizma. Spoznajo glavne 

funkcije lipidov v naravi in njihovo vlogo v 

prehrani. Seznanijo se s procesi, ki 

povzročajo žarkost maščob, in osvojijo 

osnovna znanja o pridobivanju rastlinskih. 

Spoznajo, da je škrob pomemben vir hrane 

za živali in človeka ter hidrolizo škroba in 

njen potek. 

Kemija 

Vir: Kostanjevec, 2015, str. 8-14 

V šestem razredu pri obveznem predmetu gospodinjstvo predstavlja prehranski del vsebin 

kar 80% celotnega pouka in je obravnavam modulu Hrana in prehrana (Lah, 2013). Ta 

modul sestavljajo poglavja o zdravi in uravnoteženi prehrani in o različnih načinih 

prehranjevanja. Učenci spoznajo oznake na embalaži živil, spoznajo in razumejo, da se pri 

delu z živili lahko pojavijo različni mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni, in zakaj je 

higiena pred pripravo živil tako pomembna, ter spoznajo tudi mehanske in toplotne 

obdelave živil. Vsa ta poglavja pa tudi preizkusijo pri praktičnem delu (učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011).  

V tabeli 2 so prikazani operativni cilji in vsebine, ki jih učenci usvojijo v 6. razredu pri 

modulu Hrana in prehrana: 
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Tabela 2: Operativni cilji in vsebine pri modulu Hrana in prehrana za predmet 

gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011) 

Operativni cilji Vsebine 

Vsebinsko področje: Hrana in prehrana 

Učenci: 

• razumejo priporočila zdrave prehrane, 

• interpretirajo prehrambne navade, 

• spoznajo nekatere načine 

prehranjevanja, 

• analizirajo človekove potrebe po 

hranilih in energijski vrednosti, 

• izdelajo oglasni material: plakat, 

članke za šolsko glasilo, prispevek za 

šolski radio o šolski prehrani. 

1. Hrana 

2. Prehrana: 

• uravnotežena 

• zdrava 

• varna  

• varovalna 

Vsebinsko področje: Označevanje živil 

Učenci: 

• razumejo informacije, ki jih razberejo 

iz deklaracije, 

• razlikujejo znake kakovosti, 

• poznajo pojem blagovne znamke, 

• zasnujejo in dopolnjujejo zbirko 

znakov kakovosti in blagovnih 

znamk. 

1. Deklaracije 

• zapis informacij na deklaraciji 

• rok uporabe 

2. Znaki kakovosti 

• blagovna znamka 

• znak kakovosti 

Vsebinsko področje: Higiena prehrane 

Učenci: 

• razumejo pomen pravilnega 

shranjevanja živil, 

• razumejo pravilen način dela z živili, 

• spoznajo znake zastrupitve s hrano in 

osnovno ukrepanje v teh primerih. 

1. Higiena pri delu z živili 

2. Kupovanja in shranjevanje živil 

3. Higiena pri pripravi živil 

4. Okužba živil: 

• mikroorganizem 

• okužba 

• zastrupitev s hrano 

Vsebinsko področje: Mehanska in toplotna obdelava živil 

Učenci: 

• razvrščajo živila v skupine glede na 

hranljive snovi, 

• ustrezno sestavijo jedilnik za različne 

obroke in različne priložnosti, 

• interpretirajo spremembe hranljivih in 

zaščitnih snovi v času mehanske in 

toplotne obdelave, 

• analizirajo lastnosti živil, ki jih 

uporabljamo pri pripravi, 

• znajo pri svojem delu uporabljati 

kuharske knjige, recepte, 

• usvajajo spretnosti priprave in 

postrežbe hrane,  

• pri pripravi hrane organizirajo svoje 

delo po načelih higienskega 

minimuma, 

1. Živila: 

• žita in žitni izdelki 

• maščobna živila 

• sladkor 

• jajca 

• ribe 

• mleko in mlečni izdelki 

• meso in mesni izdelki 

• sanje in zelenjava 

2. Hranilne snovi: 

• zaščitne snovi 

• voda 

3. Osnovni kuharski postopki: 

• kuhanje 

• pečenje  

• cvrenje 

• dušenje 

 

 



 

 

7 

 

Nadaljevanje tabele 2 

Vsebinsko področje: Mehanska in toplotna obdelava živil 

• poznajo pripomočke in aparate za 

obdelavo živil in pripravo hrane, 

• poznajo kuhalno in servirno posodo in 

pribor, 

• pripravljajo pogrinjke za različne 

priložnosti, 

• usvajajo primerno obnašanje pri jedi. 

4. Pokušanje jedi 

5. Senzorične lastnosti jedi: 

• videz 

• vonj 

• okus 

• konsistenca 

Vir: Učni načrt za gospodinjstvo, 2011, str. 14-16.  

V tretji triadi pa se lahko s prehranskimi vsebinami ukvarjajo tudi pri dveh izbirnih 

predmetih, in sicer pri sodobni pripravi hrane in načinih prehranjevanja. Pri predmetu 

načini prehranjevanja spoznajo pomen zdravega načina prehranjevanja, različne načine 

prehranjevanja in značilnosti prehranjevanja v različnih starostnih obdobjih ter osnovne 

značilnosti prehrane v izrednih razmerah. Pri predmetu sodobna priprava hrane pa spoznajo 

vsebine, povezane z varno, varovalno in zdravo prehrano, ter različne načine priprave 

hrane. Razvijajo sposobnost uporabe in tvorjenje mišljenja za preudarno odločitev o lastni 

prehrani ter nadgrajujejo vsebine in znanje, ki so ga usvojili pri obveznem predmetu v 

šestem razredu (Kostanjevec, 2015, str. 15-16). 

 

2.2.2 Prehranska piramida 

 

Prehranske smernice in vodniki o zdravi prehrani so uveljavljena orodja za izobraževanje 

o prehrani, hrani in zdravju. Kakovostno prehransko stanje posameznika je neposredno 

odvisno od kakovosti vnosa hrane in ustreznih prehranskih dopolnil. Hrana je opredeljena 

kot vsaka snov, ki jo uživamo za ohranjanje ustreznega psihološkega in fiziološkega stanja 

posameznika (Lachance in Fisher, 2005). Prehranske smernice vključujejo pogoje in cilje, 

ki se nanašajo na vnos določene hrane s ciljem, da si bodisi prizadevamo izpolniti določeno 

vrsto prehranskih ciljev (povečamo ali zmanjšamo vnos določenih hranil, vitaminov in 

mineralov,..) ali pa si prizadevamo, da ne bi presegli drugega niza ciljev (npr: povišan vnos 

holesterola). Temeljna ideja prehranskih vodnikov, kot je  npr. prehranska piramida, je 

izboljšanje prehrane in s tem zdravja (Lachance in Fisher, 2005). 

Skozi zgodovino so se prehranske smernice zelo spreminjale. Prve prehranske smernice so 

se pojavile leta 1916 z naslovom Hrana za majhne otroke in Kako izbirati hrano.  

Prehranske smernice so bile vzpostavljene na podlagi skupin živil in gospodinjskih 

ukrepov, poudarek pa je bil na »varovalni hrani« (A Brief History of USDA Food Guides, 

2011). 
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Slika 1: Prehranske smernice od leta 1916 do leta 1930 

(https://i.pinimg.com/564x/49/f3/75/49f37545da2cc2f3c00b6ae07ebc190c.jpg)  

Smernice so strokovnjaki, da bi jim ljudje lažje sledili, podprli tudi slikovno. Prehranske 

smernice v obliki prehranske piramide so se prvič pojavile leta 1992. Razvili so jih z 

uporabo potrošniških raziskav za ozaveščanje o novih vzorcih prehranjevanja. Tako kot že 

v prejšnjih smernicah je tudi v teh poudarjen pristop predstavljanja živil po skupinah glede 

na hranilno sestavo posameznih živil. Ilustracija se je tako osredotočala na koncepte 

raznolikosti, zmernosti in razmerja. Vključevala je šest skupin živil ter obseg dnevnih 

količin hrane na treh kaloričnih ravneh (A Brief History of USDA Food Guides, 2011).  

 

Slika 2: Prehranske smernice iz leta 1992 (A Brief History of USDA Food Guides, 2011). 

V Sloveniji se od leta 2016 uporablja prehranska piramida, ki so jo razvili v projektu 

CINDI. Od  ameriške prehranske piramide iz leta 1992, se razlikuje po tem, da so ji dodali 

še dva pomembna vidika življenjskega sloga, in sicer aktivnost ter tekočino (CINDI, b.d.). 

https://i.pinimg.com/564x/49/f3/75/49f37545da2cc2f3c00b6ae07ebc190c.jpg
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Slika 3: Prehranska piramida CINDI (CINDI, b.d.) 

Definicija prehranske piramide, ki se jo učijo učenci v osnovni šoli, je: »Prehranska 

piramida je slikovni prikaz izbora in količine živil, ki naj jih jemo vsak dan.« (Dremelj idr., 

2014, str. 34). Prehranska piramida je vizualna smernica, oblikovana z namenom 

spodbujanja uživanja pestre hrane kar naj bi zagotovilo preskrbo organizma z vsemi 

potrebnimi hranilnimi snovmi in ustrezno količino energije (Maučec Zakotnik, Koch, in 

Pavčič, 2001).  

Na izbiro hrane v našem vsakdanjiku nas prehranska piramida opozarja s svojo obliko in 

barvno shemo semaforja. Najmanjša, z rdečo barvo označena zgornja predala ponazarjata, 

da naj bi živila iz teh predalov jedli redko in v manjših količinah. V najožjem predalu se 

nahajajo živila, ki bi jih morali uživati redko, se pravi sladkor, kisla in sladka smetana, 

marmelada, prelivi, paštete, keksi, čokolada, sladoled itd. V drugem rdečem predalu se 

nahajajo živila, ki naj bi jih uživali v manjših količinah (oreščki, različna kakovostna olja, 

surovo maslo, margarina, olive, semena). Z rumeno barvo je označen tretji predal, ki je širši 

kot zgornja dva, saj vključuje dve skupini živil, pretežno živalskega izvora (mleko, jogurt, 

sir in drugi mlečni izdelki ter meso in mesni izdelki, perutnina, stročnice, ribe in jajca). Na 

spodnjem delu prehranske piramide se nahajata predala, ki sta največja in obarvana z zeleno 

barvo kar nakazuje, da je iz teh dveh predalov priporočljivo dnevno zaužiti največ živil. V 

Prvi od teh dveh predalov vključuje škrobna živila (kot so kruh, žita, kaše, testenine in 
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krompir). Drugi, spodnji in najširši predal pa vključuje živila rastlinskega izvora (sadje in 

zelenjavo). Z uživanjem teh živil zaužijemo veliko vitaminov in mineralov, prehranskih 

vlaknin in antioksidativne zaščitne snovi (Maučec Zakotnik, Koch, in Pavčič, 2001).  

Pomembno je, da se zavedamo, da hranilna sestava živil, ki jih najdemo v posameznih 

predstavljenih skupinah ni enaka in da nobene skupina živil ni pomembnejša od druge  – 

za zdravo življenje potrebujemo živila iz vseh skupin, prilagoditi je potrebno le njihov 

dnevni vnos in izbirati zdrava živila (Maučec Zakotnik, Koch, in Pavčič, 2001). 
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2.3 Prehransko znanje in prehranjevalne navade mladostnikov v 

Sloveniji 

Musek in Pečjak (2001) v  Kostanjevec in Koch (2013, str. 18) vedenje opredeljujeta kot: 

»dejavnost, ki jo lahko opazujemo«, navado pa kot:« obliko pridobljenega vedenja, ki se 

razvije s ponavljanjem in ga je težko spremeniti«.  

Maučec Zakotnik, Koch, in Pavčič (2001, str. 2) navajajo, da prehranjevalne navade 

opredeli: »način prehranjevanja posameznika, neke skupine ali družbe kot celote… 

vključujejo izbor in količino živil oz. hrane, delež posameznih živil v prehrani, način 

priprave hrane in pogostost in razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane skozi 

dan«.  

Na oblikovanje prehranjevalnih navad vplivajo fiziološki in nefiziološki procesi v telesu 

(Kostanjevec in Koch, 2013). Dejavniki, ki vplivajo na prehransko vedenje, so: 

• Fizično okolje – razpoložljivost določene hrane doma, v šoli, restavraciji, 

dostopnost hrane. 

• Družinsko okolje in vedenje družine – otroci svoje starše posnemajo glede 

prehranjevanja, načina priprave hrane in življenjskega sloga. 

• Vrstniki – otroci posnemajo drug drugega. 

• Osebni dejavniki – samo učinkovitost, preferenca do določene hrane, lastna 

pričakovanja. 

• Trženje hrane – trženje hrane poteka tako, da potrošnika prehransko zavajajo, 

spreminjajo preferenco za posamezno živilo in posledično potrošnikove navade. 

Največ se tržijo živila, ki so v nasprotju s smernicami zdravega prehranjevanja.  

• Psihološki pomen hrane za posameznika – mladi prehranjevanje povezujejo s svojo 

zunanjo podobo in posredno s samospoštovanjem kar lahko vodi tudi v neustrezna 

vedenja ali tudi motnje hranjenja (Gregorič, 2015). 

Prehranske navade se razlikujejo od posameznika do posameznika in se s časom tudi 

spreminjajo (spremenjen izbor živil, število dnevnih obrokov, ritem prehranjevanja..). 

Prehranjevalne navade se povezuje tudi s kulturnimi značilnostmi, okoljem v katerem otrok 

živi (Gregorič, 2015). 

Raziskava iz leta 1997 je pokazala, da so bile prehranjevalne navade Slovencev slabe. 

Ugotovili so, da so Slovenci pojedli veliko preveč skupnih maščob, in sicer preveč 

škodljivih nasičenih maščob, saj je  polovica vprašanih Slovencev odgovorila, da ne 

odstranjuje vidnih maščob. V večini so uživali polnomastno mleko, pojedli pa so premalo 

polnovrednih škrobnih živil. Ugotovili so tudi, da v povprečju zaužijejo premalo 

prehranskih vlaknin, saj je povprečno Slovenec na dan zaužil le en sadež, kar 12 % 

Slovencev pa ni uživalo zelenjave.  Prehrana Slovencev je bila tisti čas kalorično prebogata 

glede na porabo kalorij z gibanjem. Le dobra tretjina Slovencev je imela normalno telesno 

maso (Maučec Zakotnik, Koch, in Pavčič, 2001). 

Regionalne raziskave CINDI, izvedene med prebivalci Ljubljane v letih 1990 in 1991, 1996 

in 1997 ter v letih 2002 in 2003, prebivalci demonstracijskih regij Pomurja in Severne 

Primorske so pokazali, da je bila uporaba živalskih maščob previsoka pri kar 55 % 

anketirancev, polnomastno mleko je uživalo 25 % anketirancev, polovica je uživala bel 
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kruh, le 10 % anketirancev pa je uživalo sadje in zelenjavo vsak dan. Polovica anketirancev 

je meso in mesne izdelke uživalo več kot dva- do trikrat na dan (Gabrijelčič Blenkuš in 

Lavtar, 2009).  

Zadnja raziskava prehranjevalnih navad v Sloveniji je bila izvedena v letu 2007. Rezultati 

raziskave so pokazali, da periodičnost uživanja obrokov ni v skladu s priporočili. V 

primerjavi z raziskavo iz leta 1997 se je ohranil čas uživanja obrokov – še vedno je opazno 

izpuščanje zajtrka in pozno uživanje kosila (Gabrijelčič Blenkuš, 2009). Po podatkih te 

raziskave se je pri uživanju maščobnih živil v primerjavi z raziskavo iz leta 1997 povečala 

uporaba olja, olivnega olja in margarine. Prepolovil se je delež tistih, ki olivnega olja ne 

uporabljajo nikoli. Povečalo se je tudi uživanje različnih vrst sadja in zelenjave in prav tako 

je delež zaužitega sadja in zelenjave v primerjavi z raziskavo iz leta 1997 višji. Primerjava 

rezultatov obeh raziskav kaže na trend boljše ozaveščenosti prebivalstva o zdravem načinu 

prehranjevanja (Kostanjevec in Koch, 2009). Rezultati raziskave so pokazali, da se je 

povečal energijski vnos v primerjavi z raziskavo iz leta 1997, spremenila pa se je sestava 

energijskih deležev, in sicer najvišje izobraženi so poročali o najnižjem energijskem vnosu. 

Ta podatek bi lahko pojasnili s tem, da so najvišje izobraženi bolje osveščeni in uživajo 

energijsko manj gosto hrano (več sadja in zelenjave). Spodbuden pa je podatek, da je 

povprečni energijski delež maščob v primerjavi z raziskavo iz leta 1997 padel za dobro 

dvajsetino. V primerjavi z raziskavo iz leta 1997 se je najbolj povečal delež vnosa 

ogljikovih hidratov. Ugotovili so, da po nezdravi prehrani večinoma posegajo prebivalci iz 

nižjih statusnih skupin, in kot rešitev vidijo, da bi bilo potrebno priporočila prilagoditi le 

tem oz. poiskati možnosti za večjo dostopnost zdravju prijaznih živil (Gregorič, Gabrijelčič 

Blenkuš in Rozman, 2009). 

Vpliv znanja na spremembo vedenja posameznika je proučevalo več raziskovalcev. 

Kostanjevec, Jerman in Koch leta 2012 so ugotovili, da prehransko znanje, ki ga usvojijo 

učenci, ne vpliva prav veliko na njihove prehranjevalne navade (Kostanjevec in Koch, 

2013). 

Kostanjevec (2013) je z raziskavo, v katero so bili vključeni učenci, ki so v šolskem letu 

2006/2007 v 6.razredu obiskovali pouk gospodinjstva, raziskoval prehransko znanje 

učencev kot tudi  njihova stališča in namere, povezane s prehranjevanjem. Ugotovil je, da 

so imeli učenci na začetku šolskega leta 2006/2007 slabše ali srednje dobro znanje, na 

koncu šolskega leta 2006/2007 pa je bilo število doseženih točk pri preverjanju znanja 

višje- vsi učenci so torej napredovali v prehranskem znanju; med dečki in deklicami ni bilo 

razlik v prehranskem znanju. Ugotovil je tudi, da  prehransko znanje bistveno ne vpliva na 

namere, ki so povezane s spremembo prehranjevalnih navad.   

V Sloveniji so prehranski strokovnjaki v okviru mednarodnega programa CINDI, ki deluje 

od leta 1990, pripravili prehranska priporočila, ki so prilagojena prehranjevalnim navadam 

in prehranjevalni kulturi Slovencev (Maučec Zakotnik, Koch, in Pavčič, 2001). 

12 korakov do zdravega prehranjevanja (Prehranska priporočila CINDI, b.d.): 

1. V jedi uživajte. Izbirajte pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot živil 

živalskega izvora. 

2. Izbirajte živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. 
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3. Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje. Izbirajte lokalno pridelano, svežo 

zelenjavo in sadje. 

4. Bodite telesno dejavni toliko, da bo vaša telesna masa normalna. 

5. Nadzorujte količine zaužite maščobe in nadomestite večino nasičenih maščob 

(živalskih maščob) z nenasičenimi rastlinskimi olji. 

6. Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino 

ali pustim mesom. 

7. Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih 

mlečnih izdelkov. 

8. Jejte manj slano hrano. 

9. Omejite uživanje sladkorja in sladkih živil. 

10. Zaužijte dovolj tekočine. 

11. Omejite uživanje alkohola. 

12. Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. 

Kot je že bilo omenjeno (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011), ima izobraževanje 

pomembno vlogo pri podajanju ustreznih informacij. Za doseganje omenjenih ciljev je tako 

zelo pomembno, da imajo učitelji ustrezno didaktično znanje, ki omogoča, da vsebine, ki 

jih pripisuje učni načrt, s pomočjo kombiniranja ustreznih oblik in metod dela tudi 

učinkovito predstavijo učencem. 

V učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) je v poglavju Uresničevanje ciljev predmeta 

zapisano, naj se pri pouku uporabljajo različne metode in oblike dela, s katerimi se bodo 

učenci navajali na samostojno pridobivanje znanja, spretnosti in veščin. Poudarjene so 

naslednje metode dela: 

• metode praktičnega dela in razvijanje spretnosti, 

• metoda problemskega pouka, 

• metoda projektnega dela, 

• metoda terenskega dela (ogledi in ekskurzije) (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011, 

str. 21). 

Učitelj gospodinjstva pri poučevanju lahko uporablja širok nabor metod in oblik dela in na 

ta način tudi aktualizira vsebino. Vsebine pa lahko učencem približa tudi s številnimi orodji, 

aplikacijami sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011, str. 27) je v poglavju Informacijska tehnologija 

zapisano, da naj:« izvedba pouka gospodinjstva vključuje informacijsko tehnologijo in 

obsega pomoč računalnika povsod tam, kjer je to mogoče in smiselno«. Pri predmetu 

gospodinjstvo lahko s pomočjo računalnika, ki ga uporabljamo kot učni pripomoček, 

dosegamo zastavljene cilje in standarde znanja ter popestrimo pedagoški proces. Pri pouku 

gospodinjstva IKT lahko uporabljamo pri vseh štirih modulih in vseh strukturnih elementih 

učnega načrta. Za uporabo IKT pri pouku gospodinjstva ni omejitev. Lahko jo uporabimo 

pri različnih tipih učnih ur (uvodna ura, učna ura pridobivanja nove snovi, ura za dopolnitev 

snovi, za ponavljanje, urejanje in utrjevanje učne snovi, kombinirane učne ure, učne ure za 

preverjanje in ocenjevanje znanja). Z uporabo IKT bolj nazorno pokažemo nekatere 

elemente pouka in nadomestimo tudi druge praktične vaje. Seveda pa mora biti njena 

uporaba pri pouku smiselna. Predlagano je, da se informacijska tehnologija pri pouku 

uporablja za: 
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• predstavitve z uporabo različnih orodij (interaktivna tabla, elektronske prosojnice 

...); 

• uporabo različnih vrst aplikacij (izobraževalne igre); 

• programe, ki so didaktično zasnovane za pouk gospodinjstva;  

• uporabo različnih vrst informacij iz elektronskih virov in spleta; 

• e-gradiva (e-učbeniki, e-revije, didaktična e-gradiva) (Učni načrt za gospodinjstvo, 

2011, str. 27 – 28).  
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2.4 Vpeljevanje IKT v pouk 

Kratica IKT pomeni informacijsko-komunikacijsko tehnologija in zajema vse naprave, 

programsko opremo in sisteme, ki omogočajo prenos, obdelavo in shranjevanje informacij 

(Zakrajšek, 2016, str. 24).  

Obdobje, v katerem živimo, ima čedalje večje družbene, gospodarske, izobraževalne in 

vzgojne potrebe, zato je vpeljevanje IKT v vse segmente našega življenja zelo pomembno. 

Računalnike in druge informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v sodobnosti uporabljamo 

praktično povsod (Tišler, 2006).  Z vključevanjem sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije lahko vplivamo na zanimivost pouka in učno uspešnost (Škabar in Sulčič, 

2009). Brečko in Vehovar (2008) navajata naslednje prednosti učenja s pomočjo IKT: 

• olajšanje učenja za otroke z drugačnimi načini učenja in sposobnostmi (npr. otroci 

s posebnimi potrebami, socialno ogrožene družbene skupine, nadarjeni in druge 

skupine); 

• učinkovitejše učenje z vključevanjem več čutov v kontekstu multimedije; 

• omogočanje širšega mednarodnega konteksta za soočanje s problemi, kot tudi večja 

zmožnost prilagajanja posebnim lokalnim potrebam (Brečko in Vehovar, 2008, 

str. 7). 

Vpeljava IKT v šole je tako več nivojska. Omogoča  učinkovito delovanje same vzgojno-

izobraževalne organizacije, učinkovitejše poučevanje in učinkovitejše učenje učencev. 

(Brečko in Vehovar, 2008).  

Uporaba IKT v učnem procesu prinaša s seboj tako prednosti kot slabosti. Unuk (2016) je 

na podlagi analize ugotovitev petih raziskav na temo prednosti in slabosti uporabe 

informacije tehnologije v učnem procesu ugotovila, da IKT omogoča učencem lažji dostop 

do večje baze podatkov, motiviranost učencev za učenje, povečanje zanimivosti pouka, 

samostojno ponavljanje, utrjevanje snovi … Večina slabosti, ki so bile zaznane v raziskavi, 

se nanaša na odsotnost pristnih medsebojnih odnosov, empatije, težave pri iskanju 

bistvenih informacij, spodbujanje ustvarjalnosti posameznih učence … (tabela 3).  
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Tabela 3: Prednosti in slabosti uporabe IKT v šolstvu 

Prednosti Slabosti 

• večja baza podatkov; 

• zanesljivost in natančnost; 

• bolj zanimiv pouk in posledično 

bolj zanimivo podajanje znanja; 

• večja motivacija učencev; 

• ponavljajoča si razlaga do 

popolnega razumevanja snovi; 

• možnost prikaza različnega 

slikovnega in glasbenega materiala, 

grafike ter animacije; 

• povezovanje znanja z ostalimi 

predmeti; 

• možnost samopreverjanja in večja 

samokontrola; 

• uresničevanje individualizacije in 

diferenciacije; 

• možnost takojšnje povratne 

informacije. 

• računalnik je neoseben, saj se ne 

more prilagajati učenčevemu 

trenutnemu razpoloženju in 

njegovim problemom; 

• računalnik ne more nuditi topline v 

medčloveških odnosih; 

• ni subjektivnega vrednotenja; 

• računalnik ni sposoben empatije in 

odzivanja na trenutno učno 

strategijo ter prilagajanja 

trenutnemu ozračju in potrebam v 

razredu; 

• težave se pojavijo tudi pri iskanju 

bistvenih informacij; 

• pretirana uporaba IKT lahko zatira 

ustvarjalnost posameznih učencev. 

 

Vir: Unuk, 2016, str. 10 - 13. 

 

2.4.1 IKT in učitelj 

 

Uporaba IKT pri pouku je odvisna od učitelja oz. od njegovega znanja, samozavesti in 

prepričanja o lastnih sposobnostih glede uporabe IKT. Učitelji, ki so bolje usposobljeni za 

uporabo IKT in so pri tem samozavestni, hitreje  sprejmejo  nove učne pristope, medtem 

ko manj usposobljeni učitelji redkeje pri pouku uporabljajo IKT (Tišler, 2006). Za 

poučevanje s pomočjo IKT je zelo pomembno, da učitelj usvoji določeno mero IKT 

kompetenc, kar  presega splošne spretnosti uporabe računalnika (Brečko in Vehovar, 2008). 

Spletišče SIO (Slovensko izobraževalno omrežje), ki je bilo vzpostavljeno leta 2009 

(Zakrajšek, 2016), izpostavlja šest temeljnih  e-kompetenc učitelja: 

1. Poznavanje in zmožnosti kritične uporabe IKT 

Učitelj mora biti dobro seznanjen s strojno in didaktično programsko opremo. To opremo 

mora znati uporabljati pri svojem delu, kar pomeni, da zna kritično presoditi didaktično 

uporabnost IKT in jo smiselno vključiti v svoje delo kot tudi nuditi ustrezno podporo 

učencem pri usvajanju novih znanj in zmožnosti (SIO, b. d.).  

2. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo 

Ustrezna tehnologija in virtualna okolja omogočajo učitelju komunikacijo in sodelovanje z 

učenci, med učenci in s starši. S pomočjo te tehnologije lahko učencem omogoči usvajanje 

novih znanj, razumevanje konceptov, spodbuja samostojno učenje kot tudi projektno delo, 

oblikovanje spletnih skupnosti/učnih krogov in jim pomaga pri reševanju problemov, 

raziskovanju in ustvarjanju (SIO, b. d.). 
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3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 

informacij in konceptov 

S tem, ko učitelji svetovni splet uporabljajo kot vir podatkov, informacij in konceptov ter 

jih vključujejo v pouk  pri usvajanju novih znanj, spretnosti oz. zmožnosti v obliki 

projektnega dela, učencem pomagajo, da usvajajo zmožnost iskanja, zbiranja, analiziranja, 

uporabe in vrednotenja podatkov in tako vplivajo tudi na njihovo zmožnost obdelave 

informacij, reševanja problemov, sodelovanja in kritičnega mišljenja…(SIO, b. d.).  

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

Učitelji so ozaveščeni o morebitnih nevarnostih oz. zlorabi učencev pri uporabi spletnih ali 

mobilnih tehnologij. Če želijo zagotoviti varnost na spletu, morajo biti pozorni na dogajanje 

v šoli in okolju in poznajo načine, kako pri pouku učence opozoriti o varovanju svojih 

podatkov (SIO, b. d.). 

5. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, obdelava gradiv 

Učitelji znajo samo  izdelati, oblikovati ali posodobiti e-gradiva in dejavnosti, s katerimi 

omogočajo učencem aktivno učenje kot tudi razvijanje ustvarjalnosti. Znajo pa tudi 

pomagati učencem pri ustvarjanju multimedijskih  sporočil. Pri tem poznajo in upoštevajo 

avtorske pravice objavljanja izdelkov (SIO, b. d.). 

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

Učitelji so zmožni načrtovati, izvesti in evalvirati pouk z uporabo IKT. V ta proces 

vključujejo tudi učence (sodelovanje učencev pri razvoju  strategije za samovrednotenje 

znanja/zmožnosti, lastnega napredka) (SIO, b. d.).  

Brečko in Vehovar (2008) izpostavljata nekaj značilnih področij, pri katerih je zaznan vpliv 

uporabe IKT na učitelja: 

• vloga učitelja se z uvedeno IKT spreminja (ni več edini vir informacij), 

• učitelji imajo večji dostop do informacij, kar pa lahko vodi v povečano zanimanje 

za poučevanje in eksperimentiranje, 

• zahteve po večjem sodelovanju in komunikaciji z drugimi učitelji in starši, 

• več potreb po načrtovanju, 

• pojavijo se potrebe po razvoju IKT veščin in poznavanju IKT, 

• potrebnega je več časa za delo z učenci, kar vodi k večji produktivnosti (Brečko in 

Vehovar, 2008, str. 7). 

Pri uvajanju IKT v pouk je zelo pomembna vloga ravnatelja, ki lahko učiteljem nudi 

ustrezna sredstva oz.  jih razbremeni določenih obveznosti,  kot tudi podpora ostalih 

učiteljev na šoli. Ker je IKT tehnično zahteven, je zelo pomembno, da se tehnične težave 

odpravljajo sproti (Tišler, 2016).  

Raziskava SITES Modul 2 je pokazala, da učiteljem v slovenskih šolah največjo podporo 

nudijo računalničarji (osebe, ki so odgovorne za IKT) (Brečko in Vehovar, 2008). Da pa 

učitelj sploh lahko uporablja IKT oziroma da se lažje odloči, kdaj in kako lahko IKT 

uporabi pri poučevanju, je pomembno, da učitelj pozna strojno in programsko opremo, ki 

jo šola nudi za uporabo. Ni pa nujno, da vsa oprema, ki je na šoli, zadošča za kvalitetno 
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uporabo. Pomembno je, da oprema ni zastarela, da ne zataji med učno uro, kar lahko 

upočasni ali celo prekine učno uro (Tišler, 2006).  

IKT učiteljem prihrani čas in poveča njihovo produktivnost pri aktivnostih, kot so: 

• priprava in posodabljanje dnevnih priprav; 

• prilagajanje individualnim potrebam učencev; 

• predstavljanje učne snovi (vizualno in verbalno); 

• oblikovanje in vzdrževanje sistema ocenjevanja; 

• oblikovanje baze izpitnih vprašanj; 

• on-line popravljanje dela učencev na njihovih računalnikih; 

• hranjenje poročil, zapisov ter arhivov vseh prej omenjenih aktivnostih (Brečko  in 

Vehovar, 2008, str. 7). 

 

2.4.2 IKT in učenci 

 

Za uspešno vključevanje IKT v pouk je pomembno, da se učenci seznanijo z IKT in njenim 

delovanjem že zgodaj, saj le tako lahko razvijejo spretnosti in znanja, ki jih bodo 

potrebovali kasneje pri modernih tehnoloških procesih (Škabar in Sulčič, 2009). Mnoge 

raziskave dokazujejo, da so učenci pri učenju z računalnikom bolj motivirani, saj so 

multimedije za učence privlačne, daje pa jim tudi občutek manjšega napora, veliko bližje 

so igri in zabavi kot tradicionalno učenje (Krnel, 2008). 

Rezultati raziskave PISA (2003) so pokazali, da so boljše učne rezultata dosegli učenci, ki 

so imeli dostop do računalnika v šoli kot učenci, ki dostopa do računalnika niso imeli 

(Brečko in Vehovar, 2008). 

Med učenci se pojavljajo precejšnje individualne učne razlike, zato je pri obdelovanju snovi 

računalnik zelo dobrodošel. Posamezniki, ki določeno snov dobro razumejo in so hitri pri 

reševanju nalog, naloge lahko preskakujejo, grejo na zahtevnejše naloge, pri tem pa jim ni 

potrebno čakati svojih sošolcev. Tisti, ki pa snovi niso najbolje usvojili, pa si z 

računalnikom lahko pomagajo tako, da poslušajo in ponavljajo razlago toliko časa, dokler 

je ne razumejo. Računalnik torej vsakemu učencu omogoča njegov lastni tempo učenja 

(Unuk, 2016). 

Pri uporabi računalnika in interneta je naloga učitelja, da pri učencih razvija kritično 

mišljenje ter jih navaja, da so pri izbiri podatkov in informacij pazljivi, saj obstaja možnost, 

da so določene informacije neverodostojne. Pri uporabi računalnika učenec pri pouku ni 

več pasiven sprejemnik podatkov, ampak postaja aktiven (Unuk, 2016). 

V času šolanja  mora učenec pridobiti določene IKT kompetence, saj so te potrebne v skoraj 

vsaki panogi, v vsaki dejavnosti. Učenec naj bi usvojil naslednje kompetence (Bokal, 2017, 

str. 37): 

• komunikacija – zna uporabljati orodja za spletno komuniciranje ter se zaveda pravil 

spletnega komuniciranja; 
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• obdelava podatkov – uporablja različne spletne brskalnike, zaveda se, da vse 

informacije na spletu niso verodostojne, za ugotavljanje verodostojnosti uporablja 

različne vire; 

• ustvarjanje vsebin – zna uporabljati in spreminjati elektronska besedila, zaveda se 

tudi, da je spletna vsebina lahko tudi avtorsko zaščitena; 

• varnost – svoje spletne podatke zna zaščititi tako, da uporablja različna gesla, 

zaveda se, da podatkov o zasebnem življenju ne sme podajati na spletu; 

• reševanje problemov – ko se sreča s tehnično težavo, zna uporabiti ustrezno 

digitalno orodje. 

Največ teh kompetenc učenci usvojijo v osnovni šoli pri predmetih računalništva. V 

razširjen program osnovne šole sodijo neobvezni izbirni predmeti, med katere sodi tudi 

računalništvo. Za ta predmet se lahko učenci odločijo v 4., 5. in 6. razredu. Vsako leto 

je vsebinam računalništva na voljo 35 šolskih ur, skupaj 105 šolskih ur. V 7., 8. in 9. 

razredu  se učenci srečajo z obveznimi izbirnimi predmeti. V sklopu teh predmetov 

največ tehničnega znanja usvojijo pri predmetih urejanje besedil, ki ga lahko izberejo 

v 7. razredu, multimedija, ki ga lahko izberejo v 8. razredu, in računalniška omrežja, ki 

ga lahko izberejo v 9. razredu. Ker je seznam obveznih izbirnih predmetov kar velik (v 

ta sklop sodijo npr. tudi jeziki), znanja in kompetence IKT osvoji manjši delež učencev 

(Zakrajšek, 2016). 

 

2.4.3 IKT oprema 

 

V osnovni šoli se je računalnik pojavil kot didaktični pripomoček z uveljavitvijo devetletke. 

Na začetku so ga uporabljali boj za razvedrilo, kasneje pa se je poučevanje računalniške 

pismenosti razvilo v obliki nastajanja besedil, predstavitev, računalniških iger in 

interaktivnih medijev (Škabar, Sulčič, 2009).  

Za uresničevanje ciljev IKT sta potrebni strojna in programska oprema, s katero so 

slovenske šole že dokaj dobro opremljene. Pri svojem delu tako lahko učitelji uporabljajo 

naslednje: računalnik, digitalni projektor, interaktivno tablo, tablični računalnik, e-gradiva, 

internetne vire… (Bokal, 2017). 

Z uvedbo računalnika se je vloga učitelja v sodobnem šolstvu spremenila, saj je njegovo 

vlogo delno prevzel računalnik in tako učitelj ni več glavni vir informacij. Pri pouku se 

računalniki uporabljajo samostojno ali pa so povezani na digitalni projektor ali interaktivno 

tablo (Bokal, 2017). 

Interaktivna tabla je tabla, ki ima zaslon občutljiv na dotik in je povezana z računalnikom 

in diaprojektorjem. Po interaktivni tabli lahko rišemo oz. pišemo s prsti ali priloženimi 

pisali. Učitelj jo lahko uporabi za vodenje predstavitev oz. predavanj, lahko pa se z njeno 

uporabo popestri učno uro z interaktivnimi vsebinami, pri katerih morajo učenci aktivno 

sodelovati (Bokal, 2017). 

Tablični računalnik se od  računalnika razlikuje v tem, da pri uporabi ne potrebujemo 

tipkovnice in miške, prav tako pa ni potrebno, da je ves čas priklopljen v elektriko; 

uporabljamo ga lahko kjerkoli. Zelo uporaben je za spodbujanje socialnih interakcij med 
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učenci, saj ga lahko uporabljajo pri delu v paru ali skupini, vendar pa mora biti učitelj 

pozoren, da ga učenci ne uporabijo v druge namene (igranje igric, obiskovanje socialnih 

omrežij ...). Odličen je tudi za prikazovanje spletnih učbenikov, ki omogočajo 

večpredstavnost (Bokal, 2017). 

Internet je pri pouku zelo koristen, saj omogoča hiter dostop do podatkov. Pri tem moramo  

paziti le na ustreznost teh podatkov (Bokal, 2017). 

Digitalizirano gradivo, ki poleg klasičnih elementov vsebuje slike, videe, zvok, animacije, 

simulacije, označujemo z imenom e-gradivo. Če je gradivo podkrepljeno z interakcijo 

uporabnika, ga imenujemo i-gradivo (Zakrajšek, 2016). V e-gradiva spadajo tudi  vsebine, 

ki jih učitelji pripravijo sami. Za to obstajajo različna spletna orodja, eden izmed njih je 

tudi vtičnik H5P. 

V prihodnosti se kot pomemben pripomoček napovedujejo tudi virtualna očala, ki naj bi 

način dela v razredu zelo spremenila (Zakrajšek, 2016).  
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2.5 Interaktivno gradivno, narejeno s H5P 

 

Kot je že bilo omenjeno, današnje poučevanje vedno bolj zahteva metode, ki vključujejo 

uporabo IKT tehnologije z ustreznim načrtovanjem pouka in tehnološkimi orodji, s 

katerimi učitelj lahko hitro upravlja in razvija interaktivne dejavnosti za učenje in 

vrednotenje. IKT je v času pandemije covida-19 omogočila izobraževanje na daljavo in 

tako vsaj delno doseganje učnih ciljev programa devetletne osnovne šole. V kriznih časih 

so bili učitelji primorani iskati nove, ustvarjalne in enostavne metode za spodbujanje 

procesa poučevanja in učenja v virtualnem okolju. Učitelji so tako intenzivno uveljavljali 

delo preko spleta, pri čemer so imeli na voljo različna prostodostopna orodja, kot so npr. 

Moodle spletne učilnice, Microsoft Teams, ZOOM… 

Tehnologija H5P nudi izboljšavo raznolikosti didaktičnih virov z ustvarjanjem 

interaktivnih izkušenj iz virov tradicionalnega učenja preko interaktivnega paketa HTML5 

(Llerena-Izquierdo in Zamora-Galindo, 2021).  

H5P je okrajšava za HTML5 Package, brezplačno programsko opremo in odprtokodno 

kodo z licenco MIT, ki pomaga vsem pri ustvarjanju, skupni rabi in uporabi interaktivne 

vsebine HTML5. Interaktivni video posnetki, interaktivne predstavitve, kvizi, interaktivni 

časovni okviri so med številnimi funkcijami, ki so razvite in skupne z uporabo H5P na svoji 

spletni strani H5P.org. Aplikacije in vrste vsebin H5P delujejo podobno pri vseh spletnih 

mestih, ki so združljiva s H5P. Trenutno je H5P integriran s tremi vrstami platform Drupal, 

WordPress in Moodle, uporablja pa jih približno 9000 spletnih mest (Amali, Kadir in 

Latief, 2019). H5P vsebine vsebujejo mnogo elementov igrifikacije in vizualizacije. 

Pripravljene naloge in aktivnosti je možno izvoziti in ponovno uporabiti v drugem 

kontekstu iste učne enote ali jih celo vdelati na spletno stran. Vtičnik podpira tudi slovenski 

jezik. 

V tabeli 4 so predstavljene aktivnosti in njihov opis, ki jih omogoča vtičnik H5P: 
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Tabela 4: Aktivnosti H5P (H5P, b.d.) 

Aktivnost Ikona Opis 

Kartice z vprašanji   

 

Ustvarimo lahko eno ali nabor kartic, 

ki imajo tako vprašanja kot odgovore. 

Učenci izpolnijo besedilno polje in 

nato preverijo svoje rešitve. 

Kartice za pogovorno   

 
 

Kartice lahko uporabimo kot vajo za 

pomoč pri zapomnitvi besed, izrazov 

ali stavkov. Na sprednji strani kartice 

je namig za besedo ali izraz. Z 

obračanjem karte učenec razkrije 

ustrezno besedo ali izraz. Lahko jih 

uporabljamo za učenje jezikov, za 

predstavitev matematičnih 

problemov ali za pomoč učencem, da 

si zapomnijo dejstva, kot so 

zgodovinski dogodki, formule ali 

imena.  

Časovni trak  

 

Vrsta vsebine, ki omogoča, da 

zaporedje dogodkov prestavimo v 

kronološki vrstni red. Za vsak 

dogodek lahko dodamo sliko in 

besedilo. Vključuje lahko sredstva iz 

spletnih strani Twitter, YouTube, 

Google Maps … 

Izpolni prazna mesta 

 

To interaktivno vsebino uporabljamo 

za izdelavo vprašanj, kjer je potrebno 

vpisati manjkajoče besede ali dele 

stavkov. Ta vrsta vprašanj je 

primerna za preverjanje poznavanja 

dejstev. Največkrat jih uporabljamo 

pri učenju jezikov za boljše 

razumevanje konteksta, besed in 

slovničnih pojmov. 

Prenesi in spusti 

 

Ta vsebine se uporablja za izdelavo 

vprašanj, kjer mora učenec s 

premikanjem delov besedila le-tega 

postaviti na pravo mesto. Poveže 

lahko dva ali več elementov in na 

vizualni način vzpostavi logične 

povezave. 

Poišči vroče točke  

 

Ta vrsta vsebine se lahko uporablja za 

vprašanja, pri katerih naj bi končni 

uporabniki našli vse vroče točke na 

sliki. Končni uporabniki dobijo 

ustrezne povratne informacije glede 

na to, kam kliknejo.  
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Nadaljevanje tabele 4: 

Test   

 

Interaktivna vsebina nam omogoča 

izdelavo vprašalnika oz. kviza z 

združevanjem različnih vrst vprašanj. 

Vključimo lahko večkratno izbiro, 

izpolni prazna mesta, prenesi in 

spusti, označi besede, prenesi tekst in 

pravilno/napačno. Uporabnikom 

poda povratno informacijo v obliki 

besedila ali videoposnetka. 

Enkratni izbor  

 

Interaktivna vsebina omogoča 

ustvarjanje vprašanja z več 

ponujenimi odgovori, od katerih je 

pravilen le eden. Možna je takojšnja 

povratna informacija udeležencu, 

kakor tudi povzetek na koncu 

preverjanja.  

Večkratni izbor  

 

Vsebina omogoča izdelavo vprašanj z 

več ponujenimi odgovori, od katerih 

je lahko le en pravilen, lahko pa tudi 

več. Vprašanje lahko vsebuje 

besedilo, sliko ali video. To je tudi 

prednost pred vsebino enkratni izbor. 

Tudi ta vsebina  omogoča takojšnjo 

povratno informacijo. 

Ujemanje slik  

 

Tukaj mora učenec povezati dve sliki. 

Ni nujno, da so slikovni pari identični, 

zato lahko v tej aktivnosti preverjamo 

razumevanje odnosa oz.  povezanost 

različnih slik.  

Interaktivni video  

 

Videoposnetki so lahko obogateni z 

interakcijami, kot so pojasnila, 

dodatne slike, tabele, vprašanja z več 

izbirami, itd. Na ta način video zapis, 

ki ga sicer uporabljamo za pasivni 

način učenja, pretvorimo v aktivni 

način učenja. Lahko dodamo svoje 

videoposnetke ali videoposnetke s 

spletne strani YouTube. 

Stolpec  

 

Interaktivna vsebina je primerna za 

združevanje več interaktivnih vsebin 

oz. za izdelavo celovite vsebine, ki je 

sestavljena iz več različnih manjših 

interaktivnih vsebin. S pomočjo te 

vsebine je možno združiti obstoječe 

manjše vsebine, ki imajo isto temo. 

Vir: H5P (b.d.).  
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Uporaba kombinacij teh interaktivnih vrst H5P vsebin, različnih vrst poučevanja, učenja in 

vrednotenja omogoča izboljšanje in povečano uporabo pri poučevanju in učenju znotraj in 

zunaj učilnice. Velika prednost H5P vsebin pa je, da učenci in učitelji dobijo takojšnjo 

povratno informacijo (možnost preveri). Učenci tako lahko sami merijo svoj uspeh pri 

usvajanju določene učne snovi (Rekhaki in Sinnayah, 2018).  

Vtičnik H5P ponuja še vrsto drugih interaktivnih vsebin. Vsebine omogočajo: 

• aktivnost s poudarkom na multimedijskih virih (slike, videoposnetki), 

• možnost vključitve elementov za aktivno delo učencev, 

• podporo igrifikaciji (Center za podporo poučevanju UM, 2019). 

Vsebinam lahko na koncu nastavimo še dodatne možnosti, ki vplivajo na interakcijo 

učencev z vsebino. To naredimo v razdelku behavioural settings (prav tam).  

Čeprav je osnovno ogrodje vtičnika H5P prevedeno v slovenščino, je del aktivnosti še 

vedno v angleškem jeziku. V tem delu si lahko učitelj pomaga z razdelkom za prepise in 

prevode ukazov v razdelku text overrides and translations. Nahaja se v nastavitvah vsake 

aktivnosti (prav tam). 

Pri multimedijskih vsebinah znotraj vsake aktivnosti lahko uredimo tudi priznavanje 

avtorstva (prav tam).   

Čeprav je trenutno na voljo veliko orodij za digitalno učenje, so ta orodja pogosto draga in 

za učitelje in učence težko dostopna (Llerena-Izquierdo in Zamora-Galindo, 2021).  H5P 

pa je zagotovil inovativno rešitev v tem tehnološkem in izobraževalnem obdobju ter 

učiteljem in pedagoškemu osebju omogočil ustvarjanje interaktivnega učenja. Ker je 

program brezplačen za uporabo in odprtokoden, pomeni, da lahko učitelji ustvarjajo, delijo 

in znova uporabijo interaktivno vsebino. Najpomembneje pa je, da učitelji ne potrebujejo 

posebnega tehničnega znanja za ustvarjenje vsebin H5P. Uporabnik lahko pridobi znanje 

pri ustvarjanju ene vrste vsebine, na primer vsebino prenesi in spusti ali izpolni prazna 

mesta, in nato napreduje do druge vsebine. Na tak način uporabnik lahko izdela manjše 

učne vsebine ali pa kombinira različne vsebine za bolj zapletene učne dejavnosti. Skupno 

lahko uporabniki H5P ustvarijo več kot 40 različnih interaktivnih vsebin. Vsakih nekaj 

mesecev so v imeniku vsebin dodane nove vsebine (Rekhaki in Sinnayah, 2018).  

Izvedenih je bilo kar nekaj raziskav na temo, kako H5P vsebine, uporabljene v učnem 

procesu, vplivajo na izobraževanje in znanje učencev/študentov. V članku z naslovom The 

Use of H5P in Teaching English so izvedli raziskavo med 19 študenti angleščine. 

Raziskovalci so uporabili smernice pri opazovanju učinkovitejših dejavnostih in se 

osredotočili na uporabo H5P in njegovega vpliva na poučevanje angleščine. Ugotovili so, 

da je H5P primeren medij za poučevanje angleščine. H5P interaktivne vsebine povečajo 

zanimanje študentov, pozornost se usmeri v snov, ki se jo učijo. Spodbujajo lahkotnost 

krepitve konceptov in pomagajo pri pomnjenju snovi, o kateri se razpravlja na predavanjih. 

Analiza rezultatov je pokazala, da uporaba H5P pri poučevanju angleščine pomembno 

vpliva na motivacijo in končne učne dosežke učencev v angleščini (Wicaksono, Setiarini, 

Ikeda in Novawan, 2020).  

Leta 2019 je bila na Univerzi Victoria opravljena raziskava, pri kateri je sodelovalo 250 

študentov. Rezultati učenja iz spletnega sistema so pokazali, da je 60 % študentov 

preizkusilo vsebine H5P, ki so jih dosledno zaključili, kar je pokazatelj samostojnega 

študija. 80 % študentov je bilo menja, da je bilo reševanje H5P aktivnosti zamudno in je 

zahtevalo večje znanje kot reševanje drugih spletnih kvizov. A kljub temu se je 90 % 
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študentov strinjalo, da je bilo njihove znanje iz anatomije in fiziologije po reševanju H5P 

aktivnostmi okrepljeno z večkratno prakso in je pomagalo pri sledenju blokovskega načina 

študija (Sinnayah, Salcedo in Rekhairi, 2021).  

Raziskave o vključevanju H5P večinoma kažejo na prednosti uporabe tega orodja pri 

pouku, se pa pojavljajo tudi slabosti, na katere morajo biti učitelji tudi pozorni (tabela 5). 

Tabela 5: Prednosti in slabosti poučevanja s H5P vsebinami 

Prednosti Slabosti 

Niso potrebni dodatni tečaji in 

izobraževanja  za uporabo vtičnika, saj je 

uporaba enostavna, na spletni strani 

www.h5p.org pa ponujajo tudi video 

razlage in primere za posamezno 

interaktivno vsebino (Center za podporo 

poučevanju UM, 2019). 

 

Preveden je v slovenski jezik (Center za 

podporo poučevanju UM, 2019). 

Učitelju H5P vsebine omogočajo prikaz 

besedila, različnih slik, videoposnetkov in 

zvoka na zanimiv način (Center za podporo 

poučevanju UM, 2019). 

 

Učitelj s H5P vsebinami lahko ustvari 

diferencirane vaje glede na težavnostno 

stopnjo (Center za podporo poučevanju 

UM, 2019). 

 

Učitelj lahko sproti nadzoruje in spremlja 

učni uspeh pri učencih, omogoča sprotno 

evalvacijo (Rekhaki in Sinnayah, 2018).  

 

Učitelj učence veliko lažje motivira za delo 

(Wicaksono, Setiarini, Ikeda in Novawan, 

2020). 

 

Učenje in poučevanje s H5P vsebinami je 

aktivno (Wicaksono, Setiarini, Ikeda in 

Novawan, 2020). 

 

Zaradi odprtokodnosti učitelji ustvarjeno 

interaktivno vsebino lahko delijo s svojimi 

kolegi in jo tudi ponovno uporabijo v 

drugih virih, ki omogočajo prikaz H5P 

vsebin (Rekhaki in Sinnayah, 2018). 

Za delovanje vaj potrebuješ internetno 

povezavo (Center za podporo poučevanju 

UM, 2019). 

 

Vtičnika ne podpirajo vsa spletišča in 

spletne učilnice (Center za podporo 

poučevanju UM, 2019). 

 

Pri izdelavi večpredstavnostnega gradiva v H5P ali v katerem koli drugem programu je 

pomembno, da je gradivo sestavljeno na tak način, da ne vsebuje preveč vidnega gradiva, 

http://www.h5p.org/
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ki lahko preobremeni vidni kanal učencev, ali preveč zvočnega gradiva, ki lahko 

preobremeni slušni kanal učencev. Mayer je razvil 15 načel za oblikovanje večpredstavnih 

gradiv, s katerimi si lahko učitelji oz. oblikovalci večpredstavnih gradiv pomagajo pri 

oblikovanju in organizaciji snovi (Drožđek, 2017). Načela, ki so razdeljena glede na cilj, 

so prikazana v tabeli 6: 

Tabela 6: Mayerjevih 15 načel 

Cilj večpredstavnega 

učnega gradiva 

Reprezentativna tehnika Opis tehnike 

Zmanjšati odvečno 

procesiranje 

Načelo koherence Bolje je izbrisati tuje, 

nepomembne podatke. 

Načelo signalizacije Bolje je poudariti ključne 

podatke. 

Načelo redundance Bolje je, da se h govorjenim 

besedam ne podajajo še 

napisane besede. 

Načelo prostorske 

nezamaknjenosti 

Napisane besede naj se 

dodajo k slikam, ki jih 

opisujejo. 

Obdelati bistveno 

procesiranje 

Načelo segmentacije Koristno je razdeliti 

predstavitve na dele. 

Načelo predhodnega učenja Bolje je opisati ključne 

podatke pred začetkom 

razlage. 

Načelo modalnosti Bolje je uporabiti 

govorjene besede namesto 

napisanih besed. 

Ustvariti generativno 

procesiranje 

Načelo večpredstavnosti Bolje je uporabiti besede in 

slike kot samo besede. 

Načelo personalizacije Bolje je besedilo v 

pogovornem kot knjižnem 

besedilu. 

Načelo glasu Govorjene besede naj 

zvenijo človeško. 

Načelo poosebljanja Človeškim karikaturam naj 

se podajo človeški izrazi. 

Zvišati generativno 

procesiranje 

Načelo vodenega 

odkrivanja 

Ob učenčevem reševanju 

problema naj se podajo 

namigi in povratne 

informacije. 

Načelo samorazlage Bolje je, da si snov učenci 

razložijo tudi sami. 

Načelo risanjA Koristno je, če bistvo snovi 

učenci narišejo. 

Vir: Drožđek, 2017 po Drožđek 2015, str. 9 

Pregled literature je pokazal, da je bilo na temo uporabe H5P izvedenih kar nekaj raziskav 

za področje srednje šole in visokošolskega študija, še posebej med študenti na pedagoških 

fakultetah (Skvortsova, Onopriienko in Britskan, 2018), na področju osnovne šole in na 

področju predmeta gospodinjstvo pa nismo zasledili nobene raziskave. Zato smo z 
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raziskavo želeli preveriti mnenje učencev osnovne šole o H5P vsebinah in kako H5P 

vsebine vplivajo na osvajanje znanja s področja prehranskih vsebin pri predmetu 

gospodinjstvo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1  Opredelitev raziskovalnega dela 

Računalniške vsebine ter informacijsko komunikacijska tehnologija postajajo integriran del 

našega vsakdana tako doma kot tudi v šolskem in delovnem okolju. Spreminjajo način 

življenja, dela in učenja. Razvoj uporabe IKT v šolah po vsem svetu kaže na potrebno 

vsebinsko podporo in nove utemeljene koncepte učenja in poučevanja z uporabo IKT. Kako 

uporabljati IKT pri posameznih predmetih, je zapisano v učnih načrtih. 

Brečko (2016) je v znanstvenem prispevku Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT 

zapisala, da na uporabo IKT vpliva digitalna kompetenca. 

V literaturi zasledimo raziskave, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vpeljave IKT v pouk pri 

različnih predmetih, na področju gospodinjstva pa v Sloveniji tovrstnih primanjkuje. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja in cilji raziskave 

Cilj magistrske naloge je bil skozi raziskavo ugotoviti, kako uspešni so bili učenci pri 

doseganju učnih ciljev z IKT preko vtičnika H5P in pridobiti mnenje učencev kot tudi 

učiteljev o vključevanju IKT v poučevanje prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo 

v 6. razredu devetletne osnovne šole. 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na naslednja RV: 

RV 1: Kakšen je učni napredek učencev, ki se učijo s pomočjo interaktivnih gradiv? 

RV 2: Ali se mnenje o pomembnosti učenja gospodinjskih vsebin z uporabo sodobne IKT 

statistično značilno razlikuje med dečki in deklicami? 

RV 3: Kako uspešni so učenci pri doseganju zastavljenih ciljev učne ure z vidika 

medpredmetnega povezovanja (prehranski vidik in vidik digitalne pismenosti)? 

RV 4: Ali se mnenje učiteljev, ki poučujejo manj kot 5 let, glede pomembnosti vključevanja 

IKT v pouk gospodinjstva statistično značilno razlikuje od mnenja učiteljev, ki predmet 

gospodinjstvo poučujejo 5 let in več? 

 

3.3 Metode in raziskovalni pristop 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalni neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Uporabljeni so podatki, ki smo jih dobili z anketiranjem 

učencev in učiteljev, ter podatki, ki smo jih dobili s predpreverjanjem in preverjanjem 

znanja učencev. 
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3.4 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo vključenih 106 učencev 6. 

razredov in 27 učiteljev iz celotne Slovenije. Vzorec učencev predstavlja 47 (44 %) 

učencev in 59 (56n%) učenk (tabela 7).  

Tabela 7: Demografska struktura anketiranih učencev – spol  

Spol f  f (%) 

Moški 47 44 

Ženski 59 56 

Skupaj 106 100 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da je 71 (67 %) anketiranih učencev in učenk starih 11 let, 35 (33 %) 

učencev in učenk pa je starih 12 let. 

Tabela 8: Demografska struktura anektiranih učencev – starost 

Starost f  f (%) 

11 let 71 67 

12 let 35 33 

Skupaj 106 100 

 

Glede na tip krajevne skupnosti je 32 % anketiranih učencev iz mesta, 30 % anektiranih 

učencev iz predmestne krajevne skupnosti, ostali učenci (38 %) pa so iz vaške skupnosti 

(tabela 9). 

Tabela 9: Demografska struktura anketiranih učencev – krajevni tip skupnosti 

Krajevni tip skupnosti f  f (%) 

Mestna 34 32 

Primestna 32 30 

Vaška 40 38 

Skupaj 106 100 

 

Vzorec anektiranih učiteljev predstavlja 27 (100 %)  učiteljic gospodinjstva. 9 (33 %) 

učiteljic spada v starostno skupino od 21 do 30 let, 7 (26 %) učiteljic spada v starostno 

skupino od 31 do 40 let, 9 (33 %) učiteljic spada v starostno skupino od 41 do 50 let  in 2 

(7 %) učiteljici spadata v starostno skupino od 51 do 60 let  (tabela 10). Učitelji, starejši od 

60 let, v raziskavi niso sodelovali.  
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Tabela 10: Demografska struktura anketiranih učiteljev – starostna skupina 

Starostna skupina f  f (%) 

21 – 30 let 9 33 

31 – 40 let 7 26 

41 – 50 let 9 33 

51 – 60 let 2 7 

Skupaj 27 100 

 

V mestni tip krajevne skupnosti spada kar 33 % učiteljic, 30 % učiteljic spada v primestni 

tip krajevne skupnosti, ostalih 37 % učiteljic pa spada v vaški tip krajevne skupnosti (tabela 

11). 

Tabela 11: Demografska struktura anketiranih učiteljev – krajevna skupnost 

Krajevni tip skupnosti f  f (%) 

Mestna 9 33 

Primestna 8 30 

Vaška 10 37 

Skupaj 27 100 
 

Manj kot 5 let gospodinjstvo poučuje 19 (70 %) učiteljic, 5 let in več pa gospodinjstvo 

poučuje 8 (30 %) anketiranih učiteljic (tabela 12). Razen gospodinjstva učiteljice poučujejo 

tudi naslednje predmete: matematiko, naravoslovje, biologijo, kemijo, likovno umetnost, 

domovinsko in državljanko kulturo in etiko, zgodovino, tehniko in tehnologijo, razredni 

pouk in OPB. 

Tabela 12: Demografska struktura anketiranih učiteljev – število let poučevanja predmeta 

gospodinjstvo 

Število let poučevanja 

predmeta gospodinjstvo 

f  f (%) 

Manj kot 5 let 19 70 

5 let in več 8 30 

Skupaj 27 100 

 

3.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

V namen raziskave je bila zasnovana učna ura za gospodinjstvo za 6. razred osnovne šole, 

modul Hrana in prehrana, enota Prehranska piramida. Za obravnavo snovi sem v Arnesovi 

spletni učilnici pripravila pet H5P interaktivnih vsebin: 

• kviz: Predpreverjanje znanja o prehranski piramidi 

• interaktivni video: Video razlaga prehranski piramidi 

• časovni trak: Razvoj prehranske piramide 

• prenesi in spusti:  Utrjevanje znanja o prehranski piramidi 

• kviz: Preverjanje znanja o prehranski piramidi 
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Pri pripravi gradiv sem upoštevala naslednja načela (Drožđek, 2017 po Drožđek 2015, str. 

9): 

• Načelo signalizacije: ključne besede smo poudarili z drugo barvo; 

• Načelo redundance: h govorjenemu besedilu nismo dodajali pisnega besedila, le 

bistvene besede; 

• Načelo časovne nezamaknjenosti: k slišani govorni razlagi je bilo dodano slikovno 

gradivo in ključne besede;   

• Načelo večpredstavnosti: uporabili smo tako glasovni kot tudi besedilni in slikovni 

material; 

• Načelo personalizacije: govorna razlaga je bila v pogovornem jeziku; 

• Načelo glasu: uporabili smo človeški glas in ne računalniškega; 

• Načelo vodenega odkrivanja: ob poslušanju in reševanju interaktivnih vsebin so bila 

postavljena tudi različna vprašanja, ki so se navezovala na tematiko. Po reševanju 

so učenci dobili povratno informacijo. 

Za preverjanje znanja in stališč sem na spletni strani 1ka.si pripravila anketni vprašalnik za 

učence in anketni vprašalnik za učitelje. 

Z ravnatelji in učitelji naključno izbranih osnovnih šol sem vzpostavila stik in jih povabila 

k sodelovanju v raziskavi. Ko so učitelji sprejeli povabilo k sodelovanju, sem jim 

posredovala učno pripravo za izvedbo učne ure ter povezavo in dostop za Arnesovo spletno 

učilnico. Učenci so na začetku ure rešili kviz predpreverjanje znanja o prehranski piramidi. 

Po rešenem kvizu so si ogledali video razlago o prehranski piramidi, kot zanimivost so 

spoznali, kako je potekal razvoj prehranske piramide, rešili nalogo za utrjevanje znanja o 

prehranski piramidi in na koncu ure rešili kviz Preverjanje znanja o prehranski piramidi. 

Vprašanja v kvizu predpreverjanje znanja in preverjanje znanja so bila identična. Kviza sta 

obsegala 13 vprašanj različnih tipov (enkratni izbor, povleci in spusti, izpolni prazna mesta, 

drži/ne drži).  

Po končanih interaktivnih aktivnostih so učenci rešili anonimni anketni vprašalnik, v 

katerem so podali splošne demografske podatke (starost, spol, razred in kraj bivanja) in 

mnenje o vključevanju IKT v pouk ter ocenili pripravljene interaktivne vsebine.  

Zanesljivost vprašalnika oz. notranjo konsistentnost analiziranih sklopov vprašanj smo 

merili s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa. Cronbachov koeficient alfa za 

pomembnost učenja za 9 trditev, ki se nanašajo na pomembnost učenja, znaša 0,831, kar 

pomeni, da je zanesljivost dobra.  Cronbachov koeficient alfa za pomembnost vključevanja 

IKT v pouk gospodinjstva za 6 trditev, ki se nanašajo na pomembnost vključevanja IKT v 

pouk gospodinjstva, znaša 0,661, kar pomeni, da je zanesljivost sprejemljiva  (Hair, Money, 

Samouel in Page, 2016). 

Tabela 13: Notranja konsistentnost analiziranih sklopov vprašanj 

Sklop  Število vprašanj Cronbach α 

Pomembnost učenja 9 0,831 

Pomembnost vključevanja 

IKT 

6 0,661 
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Učenci, ki so sodelovali v anketiranju, so imeli dovoljenje staršev za sodelovanje v 

raziskavi, bili so obveščeni, da je sodelovanje prostovoljno in da anketiranje lahko 

zapustijo, kadar želijo. 

Anonimni anketni vprašalnik so rešili tudi učitelji, katerih učenci so sodelovali pri 

raziskavi. Ti so prav tako na začetku ankete podali splošne demografske podatke (število 

let poučevanja, spol, kraj bivanja in katere predmete poleg gospodinjstva poučujejo), svoje 

mnenje o vključevanju IKT v pouk ter oceno posamezne interaktivne vsebine. Ostali 

učitelji, katerih učenci v raziskavi niso sodelovali, pa so podali le demografske podatke in 

svoje mnenje o vključevanju IKT v pouk. V anketnih vprašalnikih sem uporabila vprašanja 

zaprtega tipa. Za pridobivanje stališč je bila uporabljena 5-stopenjska  Likertova lestvica. 

 

Doseganje ciljev učne ure sem ugotavljala s pomočjo naslednjih,  vnaprej oblikovanih 

kriterijih za doseganje ciljev: 

Učni cilji  

Prehranski sklop 

 

Medpredmetna povezava z 

računalništvom 

- Razvršča živila v skupine 

prehranske piramide. 

- Razume povezanost prehrane in 

zdravja. 

- Ve, da je za zdravje in dobro 

fizično počutje pomembna zdrava 

prehrana. 

- Pozna priporočila o tem, koliko 

katerih živil uživati na dan. 

- Samostojno uporablja spletno 

učilnico. 

- Sledi interaktivnim vsebinam. 

 

 

3.6 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke obeh kvizov in anketnih vprašalnikov sem vnesla v program Microsoft 

Excel in jih ustrezno uredila. Urejene podatke sem nato vnesla v program Statistical 

Package of the Social Sciences (krajše SPSS), s katerim sem opravila statistično analizo. 

Podatke smo prikazali v obliki frekvenčnih tabel. Za ugotavljanje normalnosti porazdelitve 

smo uporabili testa normalne porazdelitve Kolmogorov-Smirnov in Shapiro Wilkov test. 

V primeru, da je bila porazdelitev normalna, smo uporabili parametrične teste (parni t-test, 

t-test za neodvisne vzorce), v primeru nenormalne porazdelitve pa neparametrične teste 

(Mann-Whitneyev test).  
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3.7 Rezultati z razpravo 

V nadaljevanju je predstavljena analiza pridobljenih rezultatov. Analizo podatkov smo 

razdelili v štiri vsebinske sklope. 

 

3.7.1 Učni napredek učencev, ki se učijo s pomočjo IKT. 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na RV 1: Kakšen je učni napredek učencev, ki se učijo 

s pomočjo interaktivnih gradiv? 

 

Sodelujoči učenci so rešili predpreverjanje in preverjanje znanja. S tem smo želeli 

ugotoviti, ali se bo po ogledu in reševanju H5P interaktivnih gradiv znanje izboljšalo. 

Rezultati so pokazali (tabela 14), da so učenci na preverjanju znanja dosegli več točk (M = 

20,09; SD = 4,04) kot na predreverjanju znanja (M = 16,93; SD = 3,48). Razlike so bile 

statistično pomembne (t = 8,27, df = 105, p = 0,000). 

Tabela 14: Opisne statistike za dobljene točke na predpreverjanju in preverjanju znanja 

Točke N M SD 

Standardna 

napaka 

povprečja 

df p 

Dobljene točke – 

predpreverjanje znanja 

106 16,93 3,48 0,34 105 0,000 

Dobljene točke – 

preverjanje znanja 

106 20,09 4,04 0,39 

 
Primerjali smo tudi pravilnost odgovorov na predpreverjanju znanja in preverjanju znanja 

za vsako vprašanje posebej. Testa sta bila enaka, imela sta 13 različnih vprašanj v povezavi 

s prehransko piramido. Uporabili smo H5P aktivnost test, ki omogoča izdelavo kviza z 

različnimi vrstami vprašanj (večkratna ali enkratna izbira, izpolni prazna mesta, prenesi in 

spusti, označi besede, prenesi tekst, pravilno/napačno). 

Pri prvem vprašanju smo preverjali poznavanje definicije prehranske piramide. Uporabili 

smo aktivnost enkratni izbor. Na predpreverjanju znanja je na to vprašanje pravilno 

odgovorilo 67,0 % učencev, pri preverjanju znanja pa je na vprašanje pravilno odgovorilo 

84,0 % učencev, tako da je napredek večji za 17,0 % (tabela 15). 

Pri drugem vprašanju smo preverjali, ali učenci razumejo pomen trikotne oblike piramide 

in pomen velikosti predalov prehranske piramide. Uporabili smo aktivnost 

pravilno/napačno.  Tako pri predpreverjanju znanja (89,6 %) kot preverjanju znanja (90,6 

%) je bil delež pravilnih odgovorov visok, napredek pa je bil večji za 1 % (tabela 165).  

Pri tretjem vprašanju smo preverjali poznavanje prehranske piramide. Uporabili smo 

aktivnost prenesi in spusti. Učenci so pred seboj imeli sliko prehranske piramide, zraven 

pa sličice z besedilom posamezne skupine živil. Sličice so morali prenesti v pravilen predal 

prehranske piramide. Pri predpreverjanju znanja je sličice pravilno razporedilo 60,4 % 
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učencev, pri preverjanju znanja pa 83,0 %. Napredek pri tem vprašanju je bil višji za 22,6 % 

(tabela 15). 

Pri četrtem vprašanju smo preverjali poznavanje priporočenih količin za posamezno 

skupino živil. Uporabili smo aktivnost prenesi tekst. Na eni strani so imeli navedene 

posamezne skupine živil, h katerim so morali prenesti priporočene količine, ki so jih imeli 

v stolpcu na drugi strani. Pravilno je oba stolpca v celoti na predpreverjanju znanja skupaj 

povezalo le 7,5 % učencev, na preverjanju znanja je bil odstotek višji, in sicer 23,6 %. 

Napredek je bil večji za 16,1 % (tabela 15). 

Pri petem vprašanju smo preverjali poznavanje razlike priporočenega dnevnega vnosa za 

sadje in zelenjavo. Uporabili smo aktivnost pravilno/napačno. Na vprašanje so na 

predpreverjanju znanja učenci pravilno odgovorili v 80,2 %, na preverjanju znanja pa 84,0 

%. Napredek je bil tako večji za 3,8 % (tabela 15).  

Pri šestem in sedmem vprašanju smo preverjali poznavanje beljakovinskih in škrobnih 

živil. Pri obeh vprašanjih smo uporabili aktivnost pravilno/napačno. Pri šestem vprašanju 

smo preverjali, ali učenci vedo, da krompir spada v skupino žita in žitni izdelki, saj je 

škrobno živilo.  Na vprašanje je na predpreverjanju znanja pravilno odgovorilo 61,3 % 

učencev, pri preverjanju znanja pa je bil odstotek pravilnih odgovorov 44,3 %. Napredka 

se je pri tem vprašanju ni bilo, rezultat pravilnih odgovorov se je celo znižal (tabela 14). 

Pri sedmem vprašanju smo preverjali, ali učenci vedo, da stročnice spadajo v skupino živil 

meso, ribe in mlečni izdelki, saj so beljakovinsko živilo. Na predpreverjanju znanja je na 

vprašanje pravilno odgovorilo 47,2 % učencev, pri preverjanju znanja pa je bil delež 

pravilnih odgovorov 59,4 %. Napredek pri tem vprašanju je bil večji za 12,2 % (tabela 15). 

Pri osmem vprašanju smo preverjali poznavanje količine dnevnega vnosa tekočine in vrste 

priporočene tekočine. Uporabili smo aktivnost pravilno/napačno. Na vprašanje je na 

predpreverjanju znanja pravilno odgovorilo 71,7 % učencev, na preverjanju znanja pa 78,3 

% učencev. Napredek pri tem vprašanju je bil večji za 6,6 % (tabela 15). 

Pri devetem vprašanju smo preverjali poznavanje pomena uživanja raznobarvnega sadja in 

zelenjave za vnos različnih vitaminov in mineralov. Uporabili smo aktivnost enkratni izbor. 

Pravilni izbor je na predpreverjanju znanja izbralo 83,0 % učencev, pri preverjanju znanja 

pa 89,6 % učencev. Napredek pri tem vprašanju je bil večji za 6,6 % (tabela 15). 

Pri desetem vprašanju smo preverjali poznavanje zamenjav za meso. Uporabili smo 

aktivnost enkratni izbor. Pravilni izbor je na predpreverjanju znanja izbralo 30,2 % 

učencev, pri preverjanju znanja pa 39,6 % učencev. Napredek je bil večji za 9,4 % 

(tabela 15). 

Pri enajstem vprašanju smo preverjali razumevanje, kako z upoštevanjem priporočil 

prehranske piramide vplivamo na nastanek bolezni v povezavi s prehrano. Uporabili smo 

aktivnost pravilno/napačno. Na vprašanje je na predpreverjanju znanja pravilno odgovorilo 

le 2,8 % učencev, pri preverjanju znanja pa je na vprašanje pravilno odgovorilo 36,8 % 

učencev. Napredek pri tem vprašanju je bil večji kar za 34 % (tabela 15).  

Pri predzadnjem, dvanajstem, vprašanju smo preverjali, ali učenci poznajo tudi druge vrste 

prehranskih piramid (LCHF prehranska piramida, mediteranska prehranska piramida, 

vegetarijanska prehranska …). Uporabili smo aktivnost pravilno/napačno. Na vprašanje je 
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na predpreverjanju znanja pravilno odgovorilo 39,5 % učencev, na preverjanju znanja pa 

57,5 % učencev. Napredek pri dvanajstem vprašanju je bil za 17,9 % višji.  

Pri zadnjem vprašanju pa smo preverjali poznavanje in razumevanje pomena 1 enote živil 

za posamezno skupino živil. Pri tem vprašanju smo uporabili aktivnost izpolni prazna 

mesta. Na predpreverjanju znanja je prazna mesta v celoti pravilno izpolnilo 59,4 % 

učencev, pri preverjanju znanja pa 74,5 %. Napredek je bil višji za 15,1 % (tabela 15).  

Primerjava pravilnosti odgovorov na predpreverjanju znanja in preverjanju znanja je 

pokazala, da je bil napredek največji (+34 %) pri enajstem vprašanju. Vprašanje je bilo 

postavljeno tako, da je zahtevalo natančno branje. Mislim, da je na preverjanju znanja 

veliko več učencev natančno prebralo vprašanje kot na predpreverjanju znanja. Delež 

pravilnih odgovorov na predpreverjanju in preverjanju znanja je bil največji pri drugem 

vprašanju, kar pomeni, da učenci dobro poznajo pomen oblike in pomen različnih velikosti 

predalov prehranske piramide. Se pravi, da učenci zelo dobro razumejo, da večji kot je 

predal, večkrat na dan lahko posegamo po živilih predstavljenih v njem. Pri tem vprašanju 

je bil tudi napredek najmanjši, le 1 %. Pri šestem je bil delež pravilnih odgovorov na 

preverjanju znanja manjši kot na predpreverjanju znanja kar za 17,0%. Razloga za takšen 

rezultat ne znamo pojasniti. Predvidevamo da so učenci podvomili v svoje že osvojeno 

znanje in tako izbrali napačno možnost. 

Tabela 15: Delež pravilnih odgovorov na predpreverjanju in preverjanju znanja ter 

napredek pri posameznem vprašanju 

Vprašanje 

Delež pravilnih 

odgovorov- 

predpreverjanje 

znanja % 

Delež 

pravilnih 

odgovorov -

preverjanje 

znanja 

% 

Razlika (v 

%) 

Napredek 

(v %) 

1.  67,0 % 84,0 % 17,0 % + 17,0 % 

2.  89,6 % 90,6 % 1,0 % + 1,0 % 

3.  60,4 % 83,0 % 22,6 % + 22,6 % 

4.  7,5 % 23,6 % 16,1 % +16,1 % 

5.  80,2 % 84,0 % 3,8 % +3,8 % 

6.  61,3 % 44,3 % 17,0 % -17,0 % 

7.  47,2 % 59,4 % 12,2 % + 12,2 % 

8.  71,7 % 78,3 % 6,6 % + 6,6 % 

9.  83,0 % 89,6 % 6,6 % + 6,6 % 

10.  30,2 % 39,6 % 9,4 % + 9,4 % 

11.  2,8 % 36,8 % 34,0 % + 34,0 % 

12.  39,6 % 57,5 % 17,9 % + 17,9 % 

13.  59,4 % 74,5 % 15,1 % + 15,1 % 
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3.7.2 Pomembnost učenja gospodinjskih vsebin za učence 6.razredov  

 

Učence smo prosili naj s pomočjo 5-stopenjske Likartove lestvice opišejo, kako pomembno 

se jim zdi učenje gospodinjskih vsebin z uporabo sodobne IKT. Rezultati so pokazali, da 

se 21 % učencem učenje gospodinjskih vsebin s pomočjo IKT zdi zelo pomembno in kar 

50 % učencem je pomembno. Le 3 % učencev pa je označilo, da se jim učenje 

gospodinjskih vsebin s pomočjo IKT zdi nepomembno (tabela 16). 

Tabela 16: Prikaz rezultatov učencev o pomembnosti učenja gospodinjskih vsebin s 

pomočjo sodobne IKT 

Kako 

pomembno se 

ti zdi učenje 

gospodinjskih 

vsebin z 

uporabo 

sodobne IKT? 

 

Stopnja pomembnosti 

Skupaj M SD 
1 2 3 4 5 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

3 3 4 4 24 23 53 50 22 21 

106 

3,82 0,902 

Legenda: 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje pomembno 

4 – pomembno, 5 – zelo pomembno 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na RV 2: Ali se mnenje o pomembnosti učenja 

gospodinjskih vsebin z uporabo sodobne IKT statistično značilno razlikuje med dečki 

in deklicami? 

Rezultati (tabela 17) so pokazali, da je učenje gospodinjskih vsebin s pomočjo IKT bolj 

pomembno deklicam (�̅� = 58,18) kot dečkom (�̅� = 47,63), vendar pa razlike niso bile 

statistično značilne (U = 1110,500, p = 0,058). 

Tabela 17: Povprečni rangi za pomembnost učenja glede na spol učencev 

Pomembnost 

učenja 

Spol: N �̅� Vsota 

rangov 

U p 

Moški 47 47,63 2238,50 1110,500 0,058 

Ženski 59 58,18 343200   

Skupaj 106     

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri razlogi se zdijo učencem bolj in kateri manj 

pomembni za vključevanje IKT v pouk. Rezultati so pokazali, da se je največ učencev 

popolnoma strinjalo (37 %), da je pomembno, da učitelj vključuje IKT v pouk, in da jim je 

učna ura, v katero učitelj vključi IKT, veliko bolj zanimiva od učne ure, pri kateri slišijo 

samo razlago (M = 4,04; SD = 0,925). Rezultate raziskave potrjujejo tudi izsledki drugih 

raziskav, tako npr. Krnel (2008) navaja, da učence med poukom veliko bolj motivirajo 

vsebine, ki so podobne igri oziroma so bolj zabavne in interaktivno privlačne, kot pa 

vsebine, pri katerih samo poslušajo razlago. V raziskavi Učinkovitost uporabe spletnega 

kviza pri poučevanju prehranskih vsebin so tudi Beronja, Koch in Lovšin Kozina (2015) 

ugotovili, da vpeljava spletnih kvizov pozitivno vpliva na motiviranost učencev, kvizi pa 

tudi pozitivno vplivajo na zapomnitev snovi. Da učitelj v pouk vključuje IKT, je učencem 
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pomembno zato, ker si interaktivne vsebine lahko večkrat pogledajo (M = 4,01; SD = 

0,856), jih lahko večkrat uporabijo za ponavljanje snovi (npr. kviz), kar pripomore k boljši 

oceni (M = 3,97; SD = 0,941), in lahko spremljajo svoj učni napredek (M = 3,75; SD = 

0,856). Tudi Unuk (2016) je v svojem diplomskem delu zapisala, da ker so med učenci 

velike individualne razlike pri usvajanju snovi, je dobrodošlo, da pri pouku uporabljamo 

IKT vsebine, saj učenci, ki imajo večje težave pri pomnjenju in razumevanju snovi, tako 

lahko interaktivne vsebine uporabljajo toliko časa, da snov usvojijo, kar pa prispeva tudi k 

boljši oceni. Unuk (2016) tudi navaja, da računalnik omogoča prilagajanje hitrosti lastnega 

dela.  V naši raziskavi se ta razlog učencem ni zdel najpomembnejši (M = 3,66; SD = 0,914) 

med danimi možnostmi. Morda je razlog tudi v tem, da učitelji ne vključujejo pogosto IKT 

v pouk (M = 3,28; SD = 0,849) in še niso imeli možnosti popolnoma usvojiti vseh prednosti 

IKT gradiva, ki je ves čas dostopno v spletni učilnici (tabela 18). 

Razlogov, da se učitelji gospodinjstva še ne odločajo v večjem deležu za vpeljavo IKT, je 

lahko več: učitelji gospodinjstva nimajo dovolj znanja, samozavesti ali prepričanja v lastne 

sposobnosti na področju uporabe IKT (Tišler, 2006). Lahko da šole, ki so sodelovale v 

raziskavi, nimajo primerne opreme za uporabo IKT med poukom ali pa učitelji 

gospodinjstva nimajo tolikšne podpore za uporabo IKT med poukom s strani šole (Tišler, 

2006).  
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Tabela 18: Pomembnost razlogov, zakaj naj učitelj pri pouku gospodinjstva uporablja IKT 

Trditev N Stopnja strinjanja M SD 

1 2 3 4 5 

Pomembno je, da učitelj v pouk 

vključuje IKT, saj sem zaradi 

tega veliko bolj motiviran/a za 

delo. 

106 2 2 32 55 15 3,75 

 

0,794 

Pomembno je, da učitelj v pouk 

vključuje IKT, saj si tako lahko 

delo prilagajam lastnemu 

tempu. 

106 2 8 32 46 18 3,66 

 

0,914 

Pomembno je, da učitelj v pouk 

vključuje IKT, saj si tako 

interaktivne vsebine lahko 

večkrat ogledam. 

106 1 3 23 46 33 4,01 

 

0,856 

Pomembno je, da učitelj v pouk 

vključuje IKT, saj lahko takoj 

vidim svoj učni napredek. 

106 1 4 33 50 18 3,75 

 

0,856 

Snov, ki je predstavljena z IKT, 

si veliko bolje zapomnim kot 

snov, ki je predstavljena samo z 

razlago. 

106 1 13 27 40 25 3,71 

 

0,995 

Učna ura, v katero je vključen 

IKT, je veliko bolj zanimiva od 

učne ure, pri kateri samo 

poslušam razlago. 

106 1 5 22 39 39 4,04 

 

0,925 

Učitelj pri pouku gospodinjstva 

pogosto vključuje IKT.  

106 4 18 41 29 13 3,28 

 

1,014 

Pomembno je, da učitelj v pouk 

vključuje IKT, saj je tako 

omogočeno tudi individualno 

(samostojno) delo. 

106 2 3 33 49 19 3,75 

 

0,849 

Interaktivna gradiva, ki jih 

lahko večkrat uporabim za 

ponavljanje snovi (npr. kviz), 

pripomorejo k boljši oceni. 

106 2 4 24 41 35 3,97 

 

0,941 

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem neodločen/a,  

4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam 

 

Preveriti smo želeli, ali se pomembnost razlogov, zakaj naj učitelj pri pouku gospodinjstva 

uporablja IKT, razlikuje glede na spol učencev. Rezultati (tabela 19), so sicer pokazali, da 

so se z vsemi trditvami nekoliko bolj strinjale deklice kot dečki, vendar razlike niso bile 

statistično pomembne pri nobeni trditvi. 
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Tabela 19: Pomembnost razlogov, zakaj naj učitelj pri pouku gospodinjstva uporablja IKT 

glede na spol 

Trditev Spol N M SD U p 

Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje 

IKT, saj sem zaradi tega veliko bolj 

motiviran/a za delo. 

M 47 3,70 0,858 1356,0 0,831 

Ž 59 3,78 0,744 

Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje 

IKT, saj si tako lahko delo prilagajam 

lastnemu tempu. 

M 47 3,49 1,019 1166,5 0,137 

Ž 59 3,80 0,805 

Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje 

IKT, saj si tako interaktivne vsebine lahko 

večkrat ogledam. 

M 47 3,89 0,961 1240,0 0,320 

Ž 59 4,10 0,759 

Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje 

IKT, saj lahko takoj vidim svoj učni 

napredek. 

M 47 3,60 0,876 1184,5 0,166 

Ž 59 3,88 0,745 

Snov, ki je predstavljena z IKT, si veliko bolje 

zapomnim kot snov, ki je predstavljena samo 

z razlago. 

M 47 3,57 0,994 1205,5 0,229 

Ž 59 3,81 0,991 

Učna ura, v katero je vključen IKT, je veliko 

bolj zanimiva od učne ure, pri kateri samo 

poslušam razlago. 

M 47 4,00 0,909 1317,0 0,640 

Ž 59 4,07 0,944 

Učitelj pri pouku gospodinjstva pogosto 

vključuje IKT.  

M 47 3,15 1,074 1177,5 0,225 

Ž 59 3,37 0,963 

Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje 

IKT, saj je tako omogočeno tudi individualno 

(samostojno) delo. 

M 47 3,70 0,778 1308,5 0,594 

Ž 59 3,80 0,906 

Interaktivna gradiva, ki jih lahko večkrat 

uporabim za ponavljanje snovi (npr. kviz), 

pripomorejo k boljši oceni. 

M 47 3,94 0,965 1339,0 0,749 

Ž 59 4,00 0,928 

 

Učenci so v raziskavi pri učenju uporabljali tudi H5P interaktivne vsebine. S pomočjo 

anketnega vprašalnika smo jih vprašali za mnenje o interaktivnih vsebinah, s pomočjo 

katerih so se učili. Zanimivosti izbrane interaktivne aktivnosti so ocenili s pomočjo 

petstopenjske lestvice: 1 - zelo nezanimivo, 2 - nezanimivo, 3 – neopredeljen/a, 4 – 

zanimivo, 5 – zelo zanimivo.  

Tabela 20: Mnenje učencev o interaktivnih vsebinah, s pomočjo katerih so se učili  

Interaktivna aktivnost 

  
N M SD 

KVIZ (predpreverjanje in preverjanje znanja) 106 3,99 0,889 

INTERAKTIVNI VIDEO (vsebina o prehranski piramidi) 106 3,94 0,893 

ČASOVNI TRAK (razvoj prehranske piramide) 106 3,72 1,049 

PRENESI IN SPUSTI (utrjevanje znanja) 106 3,88 0,992 
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Kot je razvidno iz table 20, se je učencem najbolj zanimiv zdel kviz (M = 3,99; SD = 0,889), 

ki je obsegal 13 vprašanj. Vprašanja so bila podkrepljena s slikovnim materialom. 

Uporabili smo različne tipe vprašanj, kar je še dodatno prispevalo k razgibanosti. 

Aktivnosti kviz nato sledi interaktivni video (M = 3,94; SD = 0,893). Pri oblikovanju videa 

smo upoštevali Majerjeva načela, ki so pripomogla k stalni pozornosti med ogledom videa. 

Interaktivnemu videu sledi aktivnost povleci in spusti (M = 3,94; SD = 0,893). Ta vsebina 

je bila bolj kratka a najbolj učinkovita za ponavljanje snovi, ki jim je bila predstavljena v 

interaktivnem videu. Na zadnje mesto pa so uvrstili časovni trak (M=3,72; SD=1,049), pri 

katerem so imeli učenci najbolj pasivno vlogo. 

Učence smo tudi vprašali, ali bi kaj spremenili oz. kaj bi morda spremenili. 

Odgovori so bili naslednji: 

• Ne. 

• Tako kot je, mi je v redu. 

• Ne, vse mi je bilo všeč. 

• Verjetno ne. 

• Ne, nimam razloga za to. 

• Vse so bile zelo dobro narejene, zato ne. 

• Aktivnosti so se mi zdele zanimive, zato ne bi nobene izboljšal. 

• Vse mi je bilo razumljivo. 

• Ne vem. 

• Ne. Vse naloge so mi bile všeč ter sem si zapomnila, kar je presenetljivo v redu 

zame, saj si normalno stvari ne zapomnim tako hitro! 

• ??? 

• Izboljšala jo bi tako, da bi se več učila ter ponavljala snov. 

• Zanimiva bi bila video razlaga o časovnem traku, saj bi si tako snov bolje 

zapomnila. 

• Jaz ne bi nobenih aktivnosti izboljšala. 

• Ne, bilo je super zanimivo in v redu. 

• Vse je v redu. 

• Nobene ne bi izboljšala, saj so vse narejene odlično. 

• Nič ne bi izboljšal. 

• Ja, video predolg, malo dolgočasen. 

• Ne bi izboljšal, bilo je vse razumljivo in poučno. 

• Utrjevanje znanja. Boljša vprašanja. 

• Ne bi, saj je zajeto vse. 

Ker to vprašanje ni bilo obvezno v zaključku anketnega vprašanja, je nanj odgovorila le 

dobra polovica anketirancev (53 %). V večini so anketiranci odgovorili, da interaktivnih 

vsebin ne bi nič izboljšali, saj so jim bila taka všeč, le dva sta predlagala izboljšave. Prvi 

predlog se je nanašal na časovni trak, in sicer naj bi bila zraven video razlaga, saj bi si snov 

tako veliko bolje zapomnili. To seveda drži. A za interaktivno vsebino časovni trak smo se 

odločili, ker je bila vsebina podana kot zanimivost in ne kot del snovi. Drugi predlog se je 

nanašal na interaktivni video, in sicer da bi bilo bolje, če bi bil krajši. Video razlago bi 

lahko skrajšali tako, da bi del snovi podali z drugo interaktivno vsebino.  
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Učence torej IKT vsebine pri pouku privlačijo. Vpeljevanje IKT v pouk ima tako dobre kot 

slabe strani. Beronja in Lovšin Kozina (2017) sta preverjali obratno učenje pri modulu 

Prehrana in ugotovili, da je večina učencev pozitivno sprejemalo možnost učenja z IKT. V 

teoretičnem delu sta iz literature strnili prednosti in slabosti obrnjenega učenja, pri katerem 

ključno vlogo igra IKT. Tudi mi smo v teoretičnem delu predstavili prednosti in slabosti 

poučevanja s H5P vsebinami, ki pa bi jim dodali še nekaj slabosti, ki sta jih v svoji raziskavi 

predstavili Beronja in Lovšin Kozina (2017) in se z  njimi strinjamo, in sicer da ima učitelj 

veliko dodatnega dela, ni osebne interakcije in od učencev se pričakuje veliko več truda in 

samostojnosti. 
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3.7.3 Doseganje zastavljenih učnih ciljev z vidika medpredmetnega 

povezovanja gospodinjstva in računalništva 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na RV 3: Kako uspešni so učenci pri doseganju 

zastavljenih ciljev učne ure z vidika medpredmetnega povezovanja (prehranski vidik 

in vidik digitalne pismenosti)? 

Učitelje, katerih razredi so sodelovali pri raziskavi, smo prosili, da ocenijo doseganje ciljev 

učne ure z vidika medpredmetnega povezovanja z ocenami od 1 do 5. Rezultati so prikazani 

v tabeli 21: 

 

Tabela 21: Ocena učiteljev o doseganju ciljev 

Vsebina  N 

               Ocena doseganja ciljev po UN 

1  2 3 4 5 

M SD f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Prehranski 

vidik  

 

5 0  

 

 

0 1  

 

20 2  

 

40 2  

 

40 0  

 

0 3,20  0,837 

Digitalna 

pismenosti 

 

5 0 0 0 0 3 60 2 40 0 0 3,40  0,548 

 

20 % učiteljev je doseganje ciljev prehranskega dela ocenilo z oceno 2, 40 % učiteljev jih 

je ocenilo z oceno 3 in 40 % jih je ocenilo z oceno 4. Digitalno pismenost pa je 60 % 

učiteljev ocenilo z oceno 3 in 40 % z oceno 4. Rezultati so pokazali, da so učitelji nekoliko 

bolje ocenili digitalno pismenost kot prehransko pismenost učencev po izvedeni aktivnosti, 

razlike pa niso bile statistično pomembne (p = 0,754). 
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3.7.4 Mnenje učiteljev o pomembnosti vključevanja IKT v pouk gospodinjstva 

glede na dobo poučevanja 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na RV 4: Ali se mnenje učiteljev, ki poučujejo manj 

kot 5 let, glede pomembnosti vključevanja IKT v pouk gospodinjstva, statistično 

značilno razlikuje od mnenja učiteljev, ki predmet gospodinjstvo poučujejo 5 let in 

več? 

V anketnem vprašalniku smo učitelje prosili, naj s pomočjo Likertove lestvice ocenijo, 

kako pomembno je po njihovem mnenju vključevanje IKT v pouk gospodinjstva. 37 % 

učiteljev je odgovorilo, da jim je vključevanje IKT v pouk gospodinjstva pomembno, 41 % 

učiteljev je odgovorilo, da je srednje pomembno, in 22 % učiteljev je odgovorilo, da je 

malo pomembno (tabela 22). 

Tabela 22: Mnenje učiteljev o vključevanju IKT v pouk gospodinjstva 

Vključevanje 

IKT v pouk 

gospodinjstva 

je: 

 

N 

Stopnja pomembnosti 

M SD 1  2 3 4 5 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

26 
0 0 6 22 11 41 10 37 0 0 

3,15 

 

0,77 

Legenda: 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje pomembno 

4 – pomembno, 5 – zelo pomembno 

 

Rezultate smo nato primerjali z odgovori učiteljev, ki gospodinjstvo poučujejo manj kot 5 

let, in učiteljev, ki gospodinjstvo poučujejo 5 let in več. V tabeli 23 so prikazani rezultati. 

Tabela 23: Mnenje učiteljev o pomembnosti vključevanja IKT v pouk gospodinjstva glede 

na leta poučevanja 

 Koliko let že poučujete 

predmet gospodinjstvo? N M SD t df p 

Pomembnost 

vključevanja 

IKT 

Manj kot 5 let 19 3,88 0,42 - 

1,337 

25 0,193 

5 let in več 8 4,17 0,71 

 
Rezultati so pokazali, da je vključevanje IKT v pouk gospodinjstva bolj pomembno 

učiteljem, ki pouk poučujejo 5 let in več (M = 4,17; SD = 0,71), kot učiteljem, ki 

gospodinjstvo poučujejo manj kot 5 let (M = 3,88; SD = 0,42), vendar razlike niso bile 

statistično pomembne (t = 1,337, df = 25, p = 0,193). Pri tem vprašanju smo pričakovali, 

da bo vključevanje IKT v pouk gospodinjstva bolj pomembno učiteljem, ki gospodinjstvo 

poučujejo manj kot 5 let, saj so še pred nekaj leti študirali, na študiju pa so poudarjali 

pomembnost vključevanja IKT v pouk.  

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi mnenje učiteljev o njihovi kompetentnosti za 

vključevanje IKT v pouk, njihove izkušnje z IKT, kako ocenjujejo opremljenost učilnic, 

mnenje, ali si učenci snov bolje zapomnijo, če je predstavljena z IKT ali samo z govorom, 

ter ali je pri pouku gospodinjstva bolj smiselno vključevati praktične vsebine kot IKT 
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vsebine. V anketnem vprašalniku smo podali trditve in učitelji so jih ocenili s pomočjo 

Likertove lestvice. Rezultati so predstavljeni v tabeli 24. 

 

Tabela 24: Mnenje učiteljev o trditvah v povezavi z vključevanjem IKT v pouk gospodinjstva 

Trditev N 

Stopnja strinjanja 

M SD 
1  2  3 4 5  

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Počutim se 

dovolj 

kompetentnega 

za 

vključevanje 

IKT v pouk. 

27 0 0 0 0 2 7,4 11 40,7 14 51,9 4,44 0,641 

Imam dobre 

izkušnje z 

vpeljavo IKT v 

pouk. 

27 0 0 1 3,7 1 3,7 15 55,6 10 37 4,26 0,712 

Vsako leto se 

dodatno 

izobražujem za 

vključevanje 

IKT v pouk. 

27 1 3,7 6 22,2 4 14,8 9 33,3 7 25,9 3,56 1,219 

Šolska oprema 

je dovolj 

sodobna za 

vključevanje 

IKT v pouk. 

27 2 7,4 3 11,1 3 11,1 13 48,1 6 22,2 3,67 1,177 

Učenci si snov, 

ki je 

predstavljena z 

IKT, veliko 

bolje 

zapomnijo, kot 

če je 

predstavljena 

samo z 

govorom. 

27 0 0 2 7,4 5 18,5 16 59,3 4 14,8 3,81 0,786 

Gospodinjstvo 

je predmet, pri 

katerem je bolj 

smiselno, da se 

učijo 

praktičnih 

vsebin (npr. 

priprava jedi) 

kot pa uporabe 

IKT. 

27 0 0 2 7,4 4 14,8 12 44,4 9 33,3 4,04 0,898 

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem neodločen/a 

4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam 
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Učitelji so se s trditvijo Počutim se dovolj kompetentnega za vključevanje IKT v pouk 

popolnoma strinjali v 51,9 %, strinjalo se jih je 40,7 %, 7,4 % učiteljev pa je bilo 

neodločenih. Odstotek strinjanja s to trditvijo je zelo visok. K temu rezultatu je verjetno 

vplivalo tudi delo na daljavo, s katerim so se učitelji soočili v zadnjih dveh letih zaradi 

covida-19 in pri katerem so morali uporabiti vse svoje IKT kompetence. 

S trditvijo Imam dobre izkušnje z vpeljavo IKT v pouk se je popolnoma strinjalo 37 % 

učiteljev, strinjalo 56 % učiteljev, 4 % učiteljev je bilo neodločenih in 4 % se s to trditvijo 

ni strinjalo. Tudi tu je visok odstotek strinjanja s trditvijo. Učenci večinoma vedno z 

veseljem sprejmejo vpeljavo IKT v pouk, saj so pri tem veliko bolj motivirani za delo in si 

tudi veliko lažje zapomnijo snov, kar smo ugotovili v naši raziskavi pri raziskovalnem 

vprašanju 2.  

S trditvijo Vsako leto se dodatno izobražujem za vključevanje IKT v pouk se je popolnoma 

strinjalo 25,9 % učiteljev, strinjalo 33,3 % učiteljev. Neodločenih je bilo 14,8 % učiteljev. 

S trditvijo pa se ni strinjalo 22,2 % učiteljev in se sploh ni strinjalo 3,7 % učiteljev. Za 

uspešno vključevanje novosti v pouk je pomembna učiteljeva motiviranost. Vsako leto so 

razpisana različna izobraževanja za uporabo IKT pri pouku (npr. skupnost SIO vsako leto 

na začetku šolskega leta ponudi različna izobraževanja o spletnih učilnicah, H5P 

interaktivnih vsebinah, uporabo multimedijskih vsebin pri pouku itd.). Če je učitelj 

pripravljen oziroma motiviran za izpopolnjevanje strokovnega znanja, ima veliko 

možnosti. Motivacija učiteljev pa je v večji meri najbolj odvisna od šolskega vodstva, se 

pravi, koliko vodstvo od učiteljev zahteva uporabo IKT med poukom, ter od podpore 

računalničarja, ki je odgovoren za vpeljevanje IKT na šoli (Tišler, 2006).  

S trditvijo Šolska oprema je dovolj sodobna za vključevanje IKT v pouk se je popolnoma 

strinjalo 22,2 % učiteljev, strinjalo 48,1 % učiteljev, 11,1 % učiteljev se s to trditvijo ni 

strinjalo in 7,4 % učiteljev se s trditvijo sploh ni strinjalo. 11,1 % učiteljev pa je bilo 

neodločenih. Za uspešno vključevanje IKT v pouk potrebujemo tudi primerno opremo. 

Slovenske šole so bile v letih, ko se je pojavila dostopnost do interneta, v primerjavi z 

drugimi državami visoko uvrščene  po dostopnosti uporabe IKT v izobraževanju, po opremi 

in po računalniškem izobraževanju učencev in učiteljev. Tudi v vseh izvedenih raziskavah 

(ICILS 2013, PIRLS in TIMSS) so poročali, da v slovenski šolah podpovprečno malo 

zaznavajo pomanjkanje opremljenosti IKT in so po splošni opremljenosti šol pri samem 

vrhu mednarodnih lestvic med vsemi sodelujočimi državami. (Japelj, Peršolja in Špegel 

Razbornik, 2018). Se pravi, da že od samega začetka slovenske šole sledijo vpeljevanju 

IKT opreme v šolske učilnice in v pouk.  

S trditvijo Učenci si snov, ki je predstavljena z IKT veliko bolje zapomnijo, kot če je 

predstavljena samo z govorom se je popolnoma strinjalo 14,8 % učiteljev in strinjalo 59,3 

% učiteljev. 18,5 % učiteljev je bilo neodločenih, 7,4 % učiteljev pa se s to trditvijo ni 

strinjalo. Enako kot učenci se tudi učitelji v večini strinjajo, da interaktivne vsebine 

pomagajo pri boljšem pomnjenju snovi.  

Z zadnjo trditvijo Gospodinjstvo je predmet, pri katerem je bolj smiselno, da se učijo 

praktičnih vsebin (npr. priprava jedi) kot uporabe IKT se je popolnoma strinjalo 33,3 % 

učiteljev in strinjalo 44,4% učiteljev. 14,8% učiteljev je bilo neodločenih, ostali odstotek 

učiteljev pa se s trditvijo ni strinjal (7,4%). V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) je 

zapisano, da uporabo informacijske tehnologije priporočajo v vseh fazah vzgojno-

izobraževalnega procesa.  Pri predmetu gospodinjstvo učenci znanje gospodinjskih vsebin 

pridobivajo na več načinov, predvsem je smiselno, da so pri tem ustvarjalni. To pa lahko 

dosežemo s praktičnim poukom in tudi s pomočjo IKT vsebinami.  
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Kot je razvidno iz tabele 24,  se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, da se počutijo dovolj 

kompetentne za vključevanje IKT v pouk (M = 4,44; SD = 0,641), da imajo dobre izkušnje 

z vpeljavo IKT v pouk (M = 4,26; SD = 0,712) in da je gospodinjstvo predmet, pri katerem 

je bolj smiselno, da se učijo praktičnih vsebin (npr. priprava jedi) kot pa uporabe IKT (M 

= 4,04; SD = 0,898). Manj pa se jih je strinjajo s trditvami, da se vsako leto dodatno 

izobražujejo za vključevanje IKT v pouk (M = 3,56; SD = 1,219), da je šolska oprema 

dovolj sodobna za vključevanje IKT v pouk (M = 3,67; SD = 1,177) in da si učenci snov, 

ki je predstavljena z IKT, veliko bolje zapomnijo, kot če je predstavljena samo z govorom 

(M = 3,81; SD = 0,786). 

Učiteljem smo postavili vprašanje, ki se nanaša na IKT vsebino, s katero že imajo izkušnje.  

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo vse odgovore pregledali in jih smiselno združili 

v kategorije, ki so prikazane v grafu 1. 

 

Graf 1: Grafični prikaz uporabe IKT vsebin pri pouku gospodinjstva (f) 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da največ anketiranih učiteljev med poukom gospodinjstva 

uporablja PowerPoint prosojnice, nekateri so omenili, da prosojnice naložijo tudi v spletno 

učilnico, dodajo pa jim tudi zvočno razlago. Na drugem mestu je uporaba spletnih kvizov, 

predvsem veliko uporabljajo Kahoot, pri katerem se učenci v kviz prijavijo s kodo, vsak na 

svojem telefonu odgovarjajo na vprašanja in si za vsak odgovor prislužijo določeno število 

točk. Na koncu je prikazan tudi zmagovalec z najvišjim rezultatom. Na tretjem mestu je 

uporaba videoposnetkov in na četrtem uporaba spletnih učilnic, ki se je v letošnjem in 

prejšnjem šolskem letu zelo povečala zaradi šolanja na daljavo. Omenili so tudi 

videokonference, ki jih izvajajo v Microsoft Teams ali preko programa ZOOM. Dve 

učiteljici sta omenili, da v Arnesovih spletnih učilnicah uporabljata H5P vsebino. Učitelji 

so tudi omenili, da pri urah uporabljajo mobilne telefone, tablice, na katerih v spletu učenci 

iščejo določene informacije, uporabljajo tudi interaktivno tablo. Omenjena pa je bila tudi 

prehranska aplikacija Ali veš kaj ješ in igrica Scribbl, pri kateri učenci nekaj narišejo, ostali 

pa ugotavljajo, kaj je narisano. Pri tej igrici je vsak učenec na svojem računalniku. 

Učitelji so podali tudi njihove izkušnje in mnenje o smiselnosti poučevanja vsebin 

gospodinjstva z uporabo IKT.  
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Navedli so naslednje: 

• Smiselno je uporabljati IKT, ker je tako učencem snov približana. 

• Smiselno je uporabljati IKT. 

• V večini poučujem brez IKT tehnologije, če se le da, jo pri gospodinjstvu ne 

uporabljam. Tudi brez IKT se da ogromno narediti. Včasih pa je učna snov taka, 

da IKT učencem približa snov. 

• Smiselno je, saj različne oblike dela privedejo do najboljših rezultatov. 

• Pouk obogatimo, popestrimo. Vključimo medpredmetno povezovanje 

(računalništvo in gospodinjstvo). 

• Samo če se poučuje na daljavo ter kvizi za utrjevanje. 

• Pomembno. IKT tehnologija je del našega vsakdana. 

• Smiselno občasno, ne pa za vsako ceno vedno. 

• Smiselno je v situacijah, ko poteka pouk na daljavo. 

• Smiselno je le pri teoretičnih vsebinah. Pri gospodinjstvu bi moralo biti veliko več 

prakse. 

• Tudi pri poučevanju je treba iti v korak s časom. 

• Poučevanje je smiselno, saj mora slediti napredku uporabe novih tehnologij. 

• Mislim, da je pri gospodinjstvu veliko bolj pomemben praktičen del, recimo 

kuhanje. 

• Učence bolj pritegne snov. 

• Pri delu na daljavo. 

• Ni potrebno pretiravati, več mora biti praktičnega dela, IKT pa za utrjevanje, 

ponazoritev. 

• Pri teoriji je smiselno uporabljati IKT, saj je pouk veliko bolj zabaven, učenci si 

snov tudi hitreje zapomnijo. 

Večina učiteljev se strinja, da je pri pouku smiselno uporabljati IKT, še posebej pri 

teoretičnem delu. Poudarjajo pa, da bi si želeli veliko več ur nameniti praktičnim vsebinam. 

Zanimala nas je tudi njihova izkušnja poučevanja z IKT; pozitivna ali negativna.  

Njihove izkušnje so naslednje: 

• Med šolanjem na daljavo sem obiskala picerijo in tam posnela intervju s kuharjem 

o tem, kar morajo učenci vedeti, preden začnejo kuhati. Učenci so bili tako 

navdušeni, da so še sami v svoji domači kuhinji posneli podobne posnetke. 

• Pozitivna izkušnja: učencem je ljubše naloge reševati preko H5P vtičnika kot na 

delovnem listu. 

• Vključevanje IKT v pouk je lahko tako pozitivna kot negativna izkušnja. Zavedati se 

moramo, da uporaba IKT pri pouku lahko pri eni skupni prinese dobro izkušnjo – 

učenci to pozitivno izkoristijo. Na drugi strani pa z drugo skupino dosežemo ravno 

nasproten učinek, zato je pomembno ravnotežje. Ja, vključevanje IKT je pomembno, 

ampak zmerno. 

• V pouk sem jo vpeljala zaradi šolanja na daljavo. V šoli imam veliko raje izkustveno 

poučevanje. 

• Uporaba Kahoota pri preverjanju znanja je zabavna in zelo motivirajoča. 

• Pozitivna izkušnja: kviz za utrjevanje (gospodinjstvo doma). 

• Učence izredno privlači uporaba računalnika ali telefona. Opažam pa, da imajo 

velike težave, saj računalnikov, tablic in telefonov ne znajo uporabljati. Učenci se 
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včasih preveč ukvarjajo s tem, kako bi izigrali program, namesto da bi se posvetili 

nalogam, poglabljanju in usvajanju znanja. 

• V letu 2020 in 2021 se je ta pristop dobro odnesel. Pri pouku bi bilo zelo težko brez 

IKT. 

• Učencem je bila zelo všeč animacija in so prosili, da jih predvajam še več. 

• Kahoot kvizi – vsak učenec uporablja svoj mobilni telefon. Čim hitreje morajo 

klikniti na pravilni odgovor, tako med seboj zelo tekmujejo in se pri tem zabavajo, 

zraven pa utrjujejo snov. 

 

Učitelje, katerih učenci so sodelovali pri raziskavi, smo prosili, da ovrednotijo pripravljeno 

interaktivno gradivo, ki smo ga pripravili z vtičnikom H5P. Izbrane interaktivne aktivnosti 

so ovrednoti s pomočjo petstopenjske lestvice: 1 – zelo nezanimivo, 2 – nezanimivo, 3 – 

neopredeljen/a, 4 – zanimivo, 5 – zelo zanimivo. V tabeli 25 so prikazani rezultati. 

Tabela 25: Mnenje učiteljev o pripravljenih interaktivnih vsebinah 

Interaktivna aktivnost 

  
N M SD 

KVIZ (predpreverjanje in preverjanje znanja) 5 4,20 0,447 

INTERAKTIVNI VIDEO (vsebina o prehranski piramidi) 5 4,40 0,548 

ČASOVNI TRAK (razvoj prehranske piramide) 5 4,20 1,095 

PRENESI IN SPUSTI (utrjevanje znanja) 5 4,20 0,837 

 

Iz rezultatov je razvidno, da se je učiteljem zdel najbolj zanimiv interaktivni video (M = 

4,40; SD = 0,548), nato sledita kviz (M = 4,20; SD = 0,447) in prenesi in spusti (M = 4,20; 

SD = 0,837), najmanj zanimiv pa se jim je zdel časovni trak (M = 4,20; SD = 1,095).  

Prosili smo jih, da pokomentirajo izvedbo učne ure o prehranski piramidi s H5P vsebinami. 

Komentarji so bili naslednji: 

• Vsak učitelj bi uro priredil po svoje. Vsak vidi pluse in minuse. A vsakemu le svoj 

način ustreza. 

• Super pripravljena ura. Brez pripomb. 

• Ne bi izboljševala. 

• Da – pri utrjevanju. 

• Ne. 
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Zanimala nas je tudi primerjava ocen interaktivnih vsebin med učenci in učitelji. Primerjali 

smo povprečje ocen. Rezultati so prikazani v grafu 2. 

 

Graf 2: Grafični prikaz primerjave interaktivnih ocen med učenci in učitelji (M) 

Iz grafikona je razvidno, da so učitelji vse interaktivne vsebine ocenili višje kot učenci. 

Učiteljem se je najbolj zanimiv zdel interaktivni video, učencem pa kviz.  

Med učenci (tabela 15) in učitelji (tabela 21) smo primerjali tudi oceno pomembnosti 

vključevanja IKT v pouk gospodinjstva. Primerjali smo f (%). Rezultati so prikazani v grafu 

3. 

 

Graf 3: Grafični prikaz primerjave ocene pomembnosti vključevanja IKT v pouk 

gospodinjstva med učenci in učitelji (f (%)) 
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4 Sklep 
 

Namen magistrske naloge je bil preveriti vpliv uporabe IKT pri pouku gospodinjstva na 

učno uspešnost učencev ob predstavitvi teme Prehranska piramida s pomočjo IKT. Želeli 

smo ugotoviti, kako uspešni bodo učenci pri doseganju ciljev s podajanjem razlage z IKT 

preko vtičnika H5P. Pridobiti smo želeli tudi mnenje učencev in učiteljev o vključevanju 

IKT v poučevanje prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo v 6. razredu devetletne 

osnovne šole. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja. 

Odgovore nanje smo pridobili s pomočjo predpreverjanja znanja in preverjanja znanja v 

obliki kviza ter z anketnim vprašalnikom. 

Na podlagi raziskave smo ugotovili, da se je podajanje prehranske vsebine z interaktivnimi 

vsebinami, narejenimi s pomočjo vtičnika H5P, izkazalo za uspešno, saj so učenci na 

preverjanju znanja po ogledu interaktivnih vsebin dosegli boljše rezultate kot pri 

predpreverjanju znanja. Tudi pri vprašanju, kako pomembno se jim zdi poučevanje 

gospodinjskih vsebin s pomočjo sodobne IKT, so učenci v povprečju odgovorili, da se jim 

zdi pomembno. Rezultati so pokazali, da učitelji pri pouku gospodinjstva IKT vsebino 

vključujejo v zmerni meri. Pri pouku gospodinjstva je veliko ur namenjenih praktičnemu 

delu, vedno pa moramo pri poučevanju iskati pravo ravnovesje med različnimi načini 

poučevanja, da ohranjamo zanimivost pouka. 

Analiza odgovorov učencev je pokazala razloge, zakaj je učencem pomembno, da učitelj 

pri pouku gospodinjstva uporablja oz. vključuje IKT. Učenci so navedli, da je učna ura 

veliko bolj zanimiva, če je predstavljena z IKT gradivom, da si interaktivne vsebine lahko 

večkrat pogledajo oz. rešijo, kar pripomore tudi k pridobitvi boljše ocene. Interaktivne 

vsebine pa tudi večajo motiviranost učencev med samo učno uro gospodinjstva.  

Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da medpredmetno povezovanje gospodinjstva in 

računalništva vpliva pozitivno na učni uspeh učencev. Učitelji so glede na izpeljano učno 

uro o prehranski piramidi ocenili, da so učenci v povprečju tako za prehranski vidik kot 

tudi za digitalno pismenost v povprečju dosegli oceno dobro, so pa ocenili, da so učenci 

nekoliko bolje usvojili cilje digitalne pismenosti.  

Rezultati so pokazali, da se mnenje učiteljev glede pomembnosti vključevanja IKT v pouk 

gospodinjstva nekoliko razlikuje od mnenja učencev. Učitelji so v povprečju odgovorili, da 

je vključevanje sodobne IKT v pouk gospodinjstva srednje pomembno. Mnenje o 

pomembnosti vključevanja IKT v pouk gospodinjstva se glede na delovno dobo učiteljev 

statistično ne razlikuje. IKT gradivo uporabljajo za utrjevanje snovi v obliki kvizov, snov 

predstavljajo s pomočjo PowerPoint prosojnic, ki jih obogatijo s ključnimi besedami, 

slikami in videoposnetki. Poudarili pa so tudi, da so jim IKT veščine zelo prav prišle v 

času, ko je pouk potekal na daljavo.  

Interaktivne vsebine, ki smo jih pripravili s pomočjo vtičnika H5P, so tako učenci kot tudi 

učitelji ocenili z visokimi ocenami. Učencem je bilo najbolj všeč preverjanje znanja v obliki 

kviza, učiteljem pa predstavljena snov v obliki interaktivnega videoposnetka. Najslabše pa 

so tako učenci kot učitelji ocenili časovni trak. Prav tako učenci kot tudi učitelji vsebin ne 
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bi spreminjali, se pa vsebine vedno lahko nadgradijo oziroma prikažejo na drugačen način 

s drugimi H5P vsebinami.  

Rezultati nakazujejo na to, da je H5P lahko dobro orodje za pripravo interaktivnih gradiv, 

s katerimi povečamo motivacijo za učenje. Bi pa bilo v prihodnosti smiselno raziskavo 

nadgraditi v smislu dolgoročnega pomnjenja znanja, ki je bilo pridobljeno s pomočjo 

uporabe sodobne IKT.  
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6 Priloge 
 

6.1 Anketni vprašalnik za učence 

Pozdravljeni! 

Sem Špela Zorman, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Učenje prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo s pomočjo 

kvizh gradiv izdelanih s pomočjo H5P. Namen raziskave je ugotoviti mnenje učencev in 

učiteljev o učenju oz. poučevanju s pomočjo sodobne IKT.  

Kratica IKT pomeni sodobna informacijska tehnologija, ki zajema vse naprave ali sisteme, 

ki omogočajo shranjevanje, priklic, obdelavo, prenos in spremljanje informacij, torej ne le 

računalnik, ampak tudi radio, televizijo, telefone ... Združuje naprave in programsko 

opremo, ki jo na teh napravah uporabljamo.  

Pripravila sem vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke. Prosim te, da vprašalnik izpolniš 

tudi ti, saj lahko le s tvojimi odgovori dobim vpogled v to tematiko. Anketni vprašalnik je 

anonimen, za izpolnjevanje pa boš porabil/a približno 10 minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno. Zbrani podatki bodo uporabljeni samo za raziskovalne namene. 

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha v šoli. 

Špela Zorman 

Spol (obkroži) 

a) Moški 

b) Ženski 

 

Starost:  ________ let  

 

Razred: ________ 

 

Kraj bivanja (obkroži) 

a) Mesto 

b) Vas 

 

Odgovori: 

1. Kako pomembno se ti zdi učenje gospodinjskih vsebin z uporabo sodobne IKT? 

Obkroži! 

(1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo 

pomembno) 

1 2 3 4 5 

2. Preberi spodnje trditve in s pomočjo lestvice izrazi svoje mnenje o trditvah. Obkroži! 

(1 – Sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se , 3 – sem neodločen/a , 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam) 



58 

 

2.1.  Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje IKT, 

saj sem zaradi tega veliko bolj motiviran/a za delo. 

 

1      2      3     4     5 

2.2. Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje IKT, 

saj si tako lahko delo prilagajam lastnemu tempu. 

 

1      2      3     4     5 

2.3. Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje IKT, 

saj si tako interaktivne vsebine lahko večkrat 

ogledam. 

 

1      2      3     4     5 

2.4. Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje IKT, 

saj lahko takoj vidim svoj učni napredek. 

 

1      2      3     4     5 

2.5. Snov, ki je predstavljena z IKT, si veliko bolje 

zapomnim kot snov, ki je predstavljena samo z 

razlago. 

 

2      2      3     4     5 

2.6. Učna ura, v katero je vključen IKT, je veliko bolj 

zanimiva od učne ure, pri kateri samo poslušam 

razlago. 

 

1      2      3     4     5 

2.7. Učitelj pri pouku gospodinjstva pogosto vključuje 

IKT. 

 

1      2      3     4     5 

2.8. Pomembno je, da učitelj v pouk vključuje IKT, 

saj je tako omogočeno tudi individualno (samostojno) 

delo 

 

1      2      3     4     5 

2.9. Interaktivna gradiva, ki jih lahko večkrat 

uporabim za ponavljanje snovi (npr. kviz), 

pripomorejo k boljši oceni. 

 

1      2      3     4     5 

 

3. Ovrednoti posamezno interaktivno vsebino od 1 do 5. 

(1 – zelo nezanimivo, 2 – nezanimivo, 3 – se ne opredeljujem, 4 – zanimivo, 5 – zelo 

zanimivo) 

3.1. KVIZ (Predpreverjanje in preverjanje 

znanja) 

 

1      2      3     4     5 

3.2. INTERAKTIVNI VIDEO (Vsebina o 

prehranski piramidi) 
1      2      3     4     5 

3.3. ČASOVNI TRAK (Razvoj 

prehranske piramide) 
1      2      3     4     5 

3.4. PRENESI IN SPUSTI (Utrjevanje 

znanja) 

 

1      2      3     4     5 
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4. Ali bi katero izmed omenjenih aktivnosti izboljšal in če da, kako? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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6.2 Anketni vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni! 

Sem Špela Zorman, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Učenje prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo s pomočjo 

interaktivnih gradiv izdelanih s pomočjo H5P. Namen raziskave je ugotoviti mnenje 

učencev in učiteljev o učenju oz. poučevanju s pomočjo sodobne IKT.  

Pripravila sem vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke. Prosim vas, da vprašalnik 

izpolnite,  saj le z vašimi odgovori lahko dobim vpogled v to tematiko. Anketni vprašalnik 

je anonimen, za izpolnjevanje pa boste porabili približno 10 minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in bodo uporabljeni izključno za pripravo magistrske naloge. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

Špela Zorman 

Spol: (Obkrožite 

a) Moški 

b) Ženski 

 

V katero starostno skupino spadate: (Obkrožite) 

a) 21 – 30 let 

b) 31 do 40 let 

c) 41 do 50 let 

d) 51 do 60 let 

e) 60 let ali več 

Kaj poučujete: _________________________________________________ 

Kraj bivanja: (Obkrožite) 

a) Mesto 

b) Vas 

1. Koliko let že poučujete predmet gospodinjstvo? (Obkrožite) 

A) Manj kot 5 let 

B) 5 let ali več 

2. Preberi spodnje trditve in obkrožite številko, ki najbolj prikazuje stopnjo vašega 

strinjanja. 

(1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se , 3 – sem neodločen/a , 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam) 
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2.1. Počutim se dovolj kompetentnega za vključevanje 

IKT v pouk. 
1      2      3     4     5 

2.2. Imam dobre izkušnje z vpeljavo IKT v pouk. 

 
1      2      3     4     5 

2.3. Vsako leto se dodatno izobražujem za 

vključevanje IKT v pouk. 
1      2      3     4     5 

2.4. Šolska oprema je dovolj sodobna za vključevanje 

IKT v pouk. 
1      2      3     4     5 

2.5. Učenci si snov, ki je predstavljena z IKT, veliko 

bolje zapomnijo, kot če je predstavljena samo z 

govorom. 

1      2      3     4     5 

2.6. Gospodinjstvo je predmet, pri katerem je bolj 

smiselno, da se učijo praktičnih vsebin (npr. priprava 

jedi) kot pa uporabe IKT. 

1      2      3     4     5 

 

3. Katere možnosti, ki jih omogoča IKT, ste do sedaj že uporabili pri pouku 

gospodinjstva? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

S pomočjo lestvice izrazite vaše mnenje o naslednji trditvi: 

4. Vključevanje IKT v pouk gospodinjstva je: 

( 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo 

pomembno) 

1 2 3 4 5 

5. Prosim, napišite, kakšno je vaše mnenje o smiselnosti poučevanja vsebin 

gospodinjstva z uporabo IKT. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Zapišite svojo izkušnjo z vpeljavo IKT v pouk gospodinjstva (lahko je pozitivna ali 

negativna). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Spodnje vprašanje izpolnite le, če so vaši učenci sodelovali pri raziskavi. 

Cilji, ki so bili zastavljeni pri izvedeni učni uri, so: 

- Razvršča živila v skupine prehranske piramide glede na hranljive snovi. 

- Razume povezanost prehrane in zdravja. 

- Ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana. 

- Pozna priporočila o tem, koliko katerih živil uživati na dan. 

- Samostojno uporablja spletno učilnico. 

- Sledi interaktivnim vsebinam. 

 

7. Kako uspešni so bili po vašem mnenju učenci pri doseganju zastavljenih ciljev (ki 

so zapisani v učni pripravi)? 

K vsaki skupini ciljev pripišite povprečno oceno, ki bi jo dodelili vašim učencem: 

7.1. Prehranski vidi 
Povprečna ocena:  5 4 3 2

 1 

7.2.  Digitalna pismenost 
Povprečna ocena: 5 4 3 2

 1 

 

8. Kako bi ovrednotili pripravljeno gradivo? 

(1 – zelo nezanimivo, 2 – nezanimivo, 3 – se ne opredeljujem, 4 – zanimivo, 5 – zelo 

zanimivo) 

8.1. KVIZ (pred in po preverjanje znanja) 

 
1     2      3     4     5 

8.2. INTERAKTIVNI VIDEO (vsebina o 

prehranski piramidi) 
1      2      3     4     5 

8.3. ČASOVNI TRAK (razvoj prehranske 

piramide) 
1      2      3     4     5 

8.4. PRENESI IN SPUSTI (utrjevanje 

znanja) 

 

1      2      3     4     5 

 

13. Ali bi katero izmed omenjenih aktivnosti izboljšali in če da, kako? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6.3 Predpreverjanje in preverjanje znanja za učence (KVIZ) 
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