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POVZETEK
Poučevanje na daljavo je posebna oblika poučevanja, pri kateri sta učenec in učitelj prostorsko
ločena, komunikacija med njima in učenci pa poteka s pomočjo raznovrstne informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT). Na takšno obliko poučevanja morajo biti dobro pripravljeni
učenci in učitelji. V magistrskem delu smo predstavili potek in poučevanje tehnike in
tehnologije med covidom-19 oziroma v izrednih razmerah. Naredili smo pregled obstoječih
raziskav in izvedli tudi svojo.
Tehnika in tehnologija (TIT) je obvezen šolski predmet, ki je vključen kot samostojen predmet
v 6., 7. in v 8. razredu. Bistveno se razlikuje od drugih predmetov, saj vključuje veliko
praktičnega dela, pri katerem učenci s pomočjo strojev, orodij in pripomočkov izdelujejo
raznovrstne izdelke. Vsak razred temelji na drugem materialu; v 6. razredu učenci spoznavajo
papir in les, v 7. umetne snovi in v 8. kovine. Poleg vsega naštetega pa se srečajo še z vsebinami
elektrotehnike, gonil in z motorji.
V teoretičnem delu smo najprej predstavili potek rednega dela, poučevanja, ocenjevanja,
preverjanja ter vsebine predmeta TIT. Za tem smo predstavili poučevanje v izrednih razmerah
v Sloveniji in prav tako v tujih državah. Pri teh smo se osredinili na sosednje in večje države.
Navedene so tudi razlike in podobnosti med poučevanjem v rednih razmerah in poučevanjem
v razmerah, ki niso redne.
V empiričnem delu smo raziskali, kako so potekali poučevanje, ocenjevanje in preverjanje učne
snovi pri tehniki in tehnologiji v razmerah covida-19. Izvedena je bila kvantitativna raziskava
s kavzalno-neeksperimentalno metodo. Način vzorčenja je bil namenski, saj so bili bistveni
osnovnošolski učitelji tehnike in tehnologije 6., 7. in 8. razreda, ki so poučevali ali trenutno
poučujejo na daljavo; vzorec je obsegal 121 učiteljev in učiteljic. Vprašalnik, ki smo ga
uporabili, smo zasnovali sami.
Analiza rezultatov je identificirala naslednje pomembne ugotovitve: a) najpogostejša metoda
za podajanje različnih tematik pri tehniki in tehnologiji je metoda demonstracije (vzorci,
postopki, procesi, videoposnetki); b) najpogostejša uporaba IKT je zajemala Moodle in Zoom;
c) učitelji so za pripravo na pouk porabili veliko časa, zaznali so srednjo težavnost uporabe in
vsi so pri učencih zaznali motivacijo; č) pri ocenjevanju so največkrat ocenjevali fizični izdelek;
d) pri verodostojnosti ocene se kaže percepcija pri ustnem ocenjevanju znanja, drugi načini pa
so bili ocenjeni pod srednjo vrednostjo; e) pri sredstvih in načinih ocenjevanja je bil največkrat
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uporabljen način ocenjevanja prek fotografije; f) za ocenjevanje so uporabljali opisni kriterij;
g) učitelji so učence največkrat ustno spodbujali pri delu na daljavo; h) učitelji so največ
sodelovali z učitelji tehnike in tehnologije prek Zooma/Teamsov/Webexa, glavni predmet
izmenjave pa so bile izkušnje in primeri dobre prakse; i) najboljše pridobljena kompetenca
učencev pri šolanju na daljavo je po oceni učiteljev raba IKT; j) učitelji se pri doseganju
taksonomskih ciljev na daljavo najbolj osredinjajo na razumevanje; k) slabo odzivne učence
motivirajo tako, da opravijo razgovor z njimi; l) količina dela na daljavo je največja pri pripravi,
pri vseh pa je nadpovprečna; m) težavnost poučevanja po posameznih razredih se bistveno ne
razlikuje.
Na osnovi ugotovitev raziskave smo podali tudi številne smernice za učinkovit pouk vsebin
tehnike in tehnologije (TIT), ciljno rabo IKT, ocenjevanja izdelkov, spodbujanja učencev in
sodelovanja učiteljev tega predmeta. Z raziskavo podajamo tudi globlji vpogled v naravo TIT,
pa tudi v razvoj in optimizacijo učinkovitosti didaktike tehnike za bolj dinamični pouk, boljše
podajanje učne snovi, bolj strukturirano, objektivno in veljavno ocenjevanje znanja ter za
uspešnejše in boljše sodelovanje učiteljev.
Prihodnje raziskave so lahko usmerjene v bolj ciljno proučevanje posamezne starostne sestave
učencev, še posebej s socialno-ekonomskega vidika.

KLJUČNE BESEDE:
pandemija covida-19, izobraževanje na daljavo, tehnika in tehnologija, vidik učiteljev
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Teaching of Design and Techonology in the COVID19 Era
SUMMARY
Distance teaching is a special form of teaching in which the pupil and the teacher are spatially
separated, and communication between them is carried out using a variety of information and
communication technologies (ICT). Students and teachers must be well prepared for this form
of teaching. In the master's thesis, we presented the course and teaching of design and
technology during covid-19 or in emergency situations. We have made an overview of already
existing research and also carried out our own.
design and technology is a compulsory school subject that is included as an independent subject
in 6th, 7th and 8th grade. It is fundamentally different from other subjects, as it involves a lot
of practical work in which students produce a variety of products with the help of machines,
tools and accessories. Each grade is based on a different material; in the 6th grade, students
learn about paper and wood, in the 7th artificial substance and in the 8th metal. In addition to
all of the above, they also encounter electricity, gears and motors.
In the theoretical part, we first presented the course of regular work, teaching, grading,
verification and content of the subject of design and technology. After that, we presented
teaching in emergency situations in Slovenia and also in foreign countries. In doing so, we have
concentrated on neighbouring and larger countries. Differences and similarities between
teaching in regular situations and teaching in non-regular situations are also reported.
In the empirical part, we investigated how the teaching, grading and verification of learning
material in the design and technology class in the conditions of covid-19 took place. A
quantitative study using the causal non-experimental method was conducted. The mode of
sampling was purpose-made, as primary school teachers of techniques and technologies for the
6th, 7th and 8th grade who taught or are currently teaching remotely were essential; the sample
consisted of 121 teachers. The questionnaire we used was designed by us.
The analysis of the results identified the following important findings: a) the most common
method for presenting various topics in design and technology is the demonstration method
(samples, procedures, processes, videos); b) the most common use of ICT covered Moodle and
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Zoom; c) teachers spent a lot of time preparing for classes, they perceived a medium difficulty
of use and all perceived motivation in students; č) they most frequently evaluated physical
product in the grading; d) the credibility of the grading shows the perception in the oral
assessment of knowledge, while other methods were assessed below the mean value; e) the
most frequently used method of grading in means and methods of grading was through
photography; f) for the grading, the descriptive criterion was used; g) teachers most often
verbally encouraged pupils to work remotely; h) teachers most cooperated with teachers of
technology and technology through Zoom/Teams/Webex, and the main subject of the exchange
was experience and examples of good practice; i) the best acquired competence of pupils in
distance education is the use of ICT according to the assessment of teachers; j) teachers most
focus on understanding the taxonomic goals of distance education; k) poorly responsive pupils
are motivated by conducting an interview with them; l) the amount of work for distance learning
is the biggest in preparation, and in all cases it is above average; m) the difficulty of teaching
by grade does not differ significantly.
Based on the findings of the research, we have also provided a number of guidelines for
effective teaching of the contents of the design and technology (D&T), targeted use of ICT,
product evaluation, encouraging pupils and the participation of teachers of this subject. The
research also provides a deeper insight into the nature of D&T as well as into the development
and optimization of the effectiveness of didactics technique for more dynamic teaching, better
teaching of learning material, more structured, objective and valid assessment of knowledge
and for more successful and better cooperation of teachers.
Future research may aim at a more targeted study of the individual age composition of pupils,
especially from a socio-economic point of view.

KEY WORDS:
covid-19 pandemic, distance education, design and technology, teacher aspect
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1 UVOD
Z razglasitvijo epidemije covida-19 so se 16. marca 2020 v Sloveniji vse vzgojno-izobraževalne
ustanove zaprle. Vzpostavilo se je izobraževanje na daljavo. To ni nekaj, kar se je vzpostavilo
šele zdaj, ampak ga poznamo že vrsto let. Je oblika pouka, pri kateri sta učitelj in učenec med
poukom fizično ločena, značilna pa je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za
obvladovanje transakcijske distance, ki je oblikovana z učnim okoljem in vzorci dejavnosti
posameznikov v okolju.

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS RAZISKOVALNEGA
PROBLEMA
Vsebine TIT se na predmetniku v šoli pojavijo kot del predmeta že v 4. razredu, v povezavi z
naravoslovjem. Kot samostojen predmet se začne izvajati v 6. razredu, traja pa vse do 8. razreda.
Besedi tehnika in tehnologija sta tesno povezani, vendar imata različen pomen. Besedo tehnika
opredelimo kot način neke stvari ali dejavnost, medtem ko je tehnologija uporabljena za
sklicevanje na zapletene procese in načela znanosti, ki so uporabljeni v strojih, napravah in
pripomočkih (Fakin idr., 2011).
Učenci poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi praktično znanje, s pomočjo načrtovanja in
izdelave raznoraznih izdelkov iz različnih gradiv. Pri tem uporabljajo raznolike pripomočke,
orodja in stroje. Uporaba teh se izvaja v šolski tehnični delavnici, pod nadzorom učitelja.
Učenci torej izdelke izdelujejo izključno v šoli, pri uri TIT, v tehnični delavnici.
Leta 2020 je bilo po številnih državah razglašeno izredno stanje, zato so šole začele s šolanjem
na daljavo. Ves pouk se je izvajal preko spleta, od doma. Tukaj pa se poraja vprašanje, kako na
daljavo izvajati, ocenjevati in preverjati učno snov in izdelke pri TIT.
Glavni namen dela je zato raziskati, kako so potekali poučevanje, ocenjevanje in preverjanje
učne snovi pri tehniki in tehnologiji v razmerah covida-19.

1.2 NAMEN IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Zanimalo nas bo, na kakšen način so učitelji podajali določene učne sklope pri tem predmetu,
kako so obravnavali izdelavo izdelkov, kjer običajno uporabljamo delavnico, in kako so se lotili
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ocenjevanja. Posledično pa iz tega podati smernice za učitelje tehnike in tehnologije, ki so se,
ali pa se še bodo, znašli v podobni situaciji. S tem si bodo učitelji lahko pomagali, pridobivali
ideje in lažje načrtovali svoje poučevanje.
Raziskovalna vprašanja (RV), ki smo si jih zastavili, so:
RV1: Katera metoda poučevanja je najprimernejša za posamezne učne sklope tehnike in
tehnologije na daljavo?
RV2: Kako pogosto učitelji pri pouku TIT na daljavo uporabljajo razno IKT in kakšna je
zaznava posameznih elementov?
RV3: Kakšen način ocenjevanja znanja pri tehniki in tehnologiji je smiseln pri poučevanju na
daljavo?
RV4: Kako učitelji ocenjujejo izdelke učencev pri tehniki in tehnologiji na daljavo?
RV5: Kako poteka sodelovanje učiteljev tehnike in tehnologije pri poučevanju na daljavo?
RV6: Kakšne so kompetence in znanje učencev pri šolanju na daljavo za uspešno nadaljnje
izobraževanje?
RV7: Kako učitelji motivirajo učence, ki so slabo odzivni oziroma niso odzivni?
RV8: Kje učitelji potrebujejo največ podpore za uspešno izvedbo pouka na daljavo in kako
ocenjujejo to izkušnjo?
RV9: Ali obstaja povezanost med statističnimi spremenljivkami, in če da, kakšna je?

1.3 METODOLOGIJA DELA
V magistrskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo in kvantitativnokvalitativni pristop pedagoškega raziskovanja.
Osnovne metode so: deskriptivna metoda, zbiranje študij virov in literature, primerjalna
metoda, metoda anketnih vprašalnikov ter obdelava in ovrednotenje podatkov, statistična
analiza z uporabo SPSS.

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ
V drugem poglavju sta predstavljena poučevanje in izobraževanje na daljavo v izrednih
razmerah, kamor sodi tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Opisani so metode in modeli, ki
jih lahko uporabimo pri takšnem načinu dela. Poudarek je tudi na regulaciji poteka pouka
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
2

Tretje poglavje podrobneje predstavlja predmet TIT. Zajema delo pri rednem poteku pouka,
vsebine predmeta, poučevanje TIT in delo v izrednih razmerah v Sloveniji in v tujini.
Četrto poglavje zajema empirični del. Predstavljeni in opisani so vzorec, instrumenti za zbiranje
podatkov, način zbiranje podatkov in obdelava.
V petem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika. Urejeni so po sklopih.
Šesto poglavje zajema diskusijo dobljenih rezultatov ter kratke smernice za poučevanje TIT v
izrednih razmerah, kot je covid-19. Napisane so bile na osnovi pridobljenih rezultatov
anketnega vprašalnika in ostalih raziskav. Predstavljeno pa je tudi, v kolikšni meri so bila
zastavljena raziskovalna vprašanja dosežena oziroma ovržena.
Sedmo poglavje zajema zaključek magistrskega dela in kritično vrednotenje tega.
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2 POUČEVANJE IN UČENJE NA DALJAVO
Leta 2020 se je po svetu razširila pandemija covida-19, ki je prinesla veliko sprememb tudi v
šolstvu. Od 12. marca 2020 je več držav na različnih celinah napovedalo zaprtje šol zaradi
širjenja virusa ter šole kasneje tudi zaprlo. Pri nas, v Sloveniji, se je to zgodilo 16. marca. To je
vplivalo in vpliva na učni proces več kot 800 milijonov otrok in mladine, ki bi običajno
obiskovali šole (Huang idr., 2020).
Takšno stanje se je po delih nadaljevalo tudi v letu 2021. Šole so morale pouk iz učilnic preseliti
na splet in šolanje od doma, kar nekateri povzemajo kot poučevanje na daljavo v sili. To pa je
prineslo veliko težav učencem in učiteljem, prav tako pa tudi staršem. Spremenili so se način
dela, metode poučevanja in učenja, šolski ritem in ostale stvari, povezane z izobraževanjem
(Albiser idr., 2020).
Pri takšnem načinu izobraževanja moramo dati poudarek na poučevanje na daljavo, na
tehnologijo, na vse elektronske vsebine in storitve, ki so na voljo učencem in učiteljem. Pojavili
so se čisto novi problemi, s katerimi so se morali soočati učitelji in učenci. Razlike med
klasičnim načinom poučevanja in med poučevanjem na daljavo so izrazite. Učitelj se pri
poučevanju na daljavo znajde v popolnoma novi vlogi. Komunikacija z učenci in vzpostavljanje
te lahko predstavljata velik izziv. Torej ni dovolj, da delo v živo le preslikamo v delo na daljavo.
Zavedati se moramo, da vse vsebine iz učnega načrta niso primerne za pouk na daljavo. Za
učence je to nekakšna nova oblika druženja, kjer ni takojšnje pomoči in kjer mlajši učenci
potrebujejo tudi pomoč staršev in skrbnikov (Flogie idr., 2021).

2.1 IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO
Izobraževanje na daljavo se precej razlikuje od klasičnega izobraževanja v šolah, ki smo ga
vajeni. Je posebna oblika izobraževanja, ki zajema dve glavni značilnosti. Prva je, da sta učitelj
in učenec med poučevanjem prostorsko ločena, druga pa, da komunikacija poteka preko
različnih vrst tehnologije (računalniki, tablice, mobilni telefoni …). Da je izobraževanje na
daljavo uspešno, je treba skrbno in strukturirano načrtovati učne enote, uporabljati posebne
didaktične metode in komunikacijo. Takšna vrsta izobraževanja se lahko deli na različne
modele, glede na tehnologijo, ki prevlada med sporazumevanjem. Vsa možna in dostopna
tehnologija pa izboljša takšen vzgojno-izobraževalni proces. To pomeni, da nismo toliko
prostorsko in časovno omejeni, da je lažja dostopnost do virov in prožnost pri komunikacijskih
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načinih. Problem se pojavi, če učenci nimajo nobene od prej naštetih tehnologij ali pa če nimajo
dostopa do interneta. Prav tako morajo učenci znati uporabljati izbrano tehnologijo oziroma
program, preko katerega interakcija poteka. Če tega nimajo, je treba učencu ali učenki najprej
priskrbeti tehnologijo in ga/jo naučiti uporabe, šele potem lahko nadaljujemo s takšnim
poučevanjem. Pomembno je tudi, da je učno okolje (Teams, Zoom, Moodle, e-Asistent …), ki
ga uporabljamo, čim bolj organizirano in pregledno, da učenci nimajo težav z iskanjem gradiva
in da je preprosto za uporabo. Najboljši približek pouka, ki smo ga vajeni, je videokonferenčni
klic z učenci, ki pa zahteva še dodatno opremo, kot sta kamera in mikrofon (Rupnik Vec idr.,
2020).
Za učinkovito izobraževanje na daljavo mora biti zagotovljena pripravljenost na različnih
področjih, ki jih predstavljajo Rupnik Vec idr. (2020):
-

tehnološka pripravljenost (dostop do interneta in tehnična kapaciteta učnih okolij),

-

vsebinska pripravljenost (dostop do učnih gradiv),

-

pedagoška pripravljenost (pripravljenost učiteljev, staršev ali skrbnikov, da usmerjajo
učence pri takšni vrsti izobraževanja),

-

pripravljenost za spremljanje in evalvacijo (aktivno spremljanje učencev).

Poleg zgoraj naštetih pripravljenosti pa so učitelju v pomoč tudi učna načela izobraževanja na
daljavo, ki jih je zapisal Gerlič (2000), priporočene pa so tudi v gradivu Analiza izobraževanja
na daljavo v času epidemije covida-19 v Sloveniji:
-

Učno načelo razvojne bližine, ki temelji na tem, da gre vsak učenec, ki se izobražuje, v
svojem razvoju skozi določene stopnje. Od učitelja, ki organizira in oblikuje gradivo,
pa se pričakuje, da pozna učenčeve interese in izkušnje, sledi njegovemu delovnemu
tempu, dojemljivosti in zmožnosti samostojnega dela.

-

Učno načelo stvarno logične pravilnosti zahteva, da učitelj uporablja takšne učne
metode, ki pri učencih spodbujajo ustrezne psihofizične funkcije. Posredovana učna
snov mora biti tudi v takšni obliki, da je primerna za določeno razvojno stopnjo.

-

Učno načelo individualizacije stremi k temu, da učitelj učno delo prilagodi posameznim
učencem tako, da to ne vpliva negativno na ostale udeležence.

-

Učno načelo sistematičnosti od učitelja zahteva, da pri posredovanju gradiv pazi na
vrstni red in sistematičnost učne snovi. Neurejene vsebine lahko učencem povzročajo
težave pri pomnjenju.
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-

Učno načelo postopnosti učitelja vodi, da se ravna po naslednjih didaktičnih pravilih:
podajanje vsebin od lažje k težji, prehajanje od preprostega k zapletenemu, od bližnjega
pojma k daljnemu, od znanega k neznanemu in od konkretne ravni do abstraktne ravni.

-

Učno načelo eksemplarnosti zahteva, da učitelj določi, katero učno gradivo je manj
pomembno in katero bolj. Manj pomembno gradivo predstavi le informativno, bolj
pomembno pa z učenci obdela globlje.

-

Učno načelo nazornosti učitelj upošteva, ko učencem omogoči, da pri izobraževanju na
daljavo s čutili neposredno dojemajo objektivno stvarnost. To lahko učitelj doseže na
naslednje načine: resničnost, nadomestilo resničnosti (vidno, slušno, kombinirano) in
živa beseda (pogovor s pomočjo video konferenc).

-

Učno načelo aktivnosti udeležencev učenja na daljavo učitelja usmerja, da je aktivnost
učencev pri pouku učinkovita le, če je spontana, zavestna in ustvarjalna. Doseženo je
lahko, če je prisotna motivacija.

-

Učno načelo historičnosti in sodobnosti pomeni, da mora učitelj poučevati tako, da
upošteva dialektično gibanje od preteklosti do sedanjosti in da so učne vsebine
aktualizirane in posodobljene.

Tako kot pouk v šoli je tudi izobraževanje na daljavo vnaprej načrtovano in sledi vzgojnoizobraževalnim ciljem, prav tako ga izvajajo osebe, ki so za to ustrezno usposobljene (Larkin
in Jamieson-Proctor, 2015). Izobraževanje na daljavo, ki ga lahko poimenujemo tudi učenje na
daljavo (distance learning), e-učenje (e-learning) in spletno učenje (online learning), je oblika
učenja, pri kateri sta učitelj in učenec med poukom fizično ločena. Sestavljata ga učenje na
daljavo, ki je aktivnost učenca, ter poučevanje na daljavo, ki je aktivnost učitelja. Izobraževanje
na daljavo je postalo pomemben del izobraževalnega procesa (König idr. 2020). O
izobraževanju na daljavo (ali e-izobraževanju) lahko govorimo le takrat, kadar brez uporabe
tehnologije ne bi mogli izpeljati učnega programa in doseči učnih ciljev (Bregar idr., 2020).
Izobraževanje na daljavo ni nekaj, kar je bilo izumljeno nedavno, saj lahko prve zametke
zasledimo že v 18. stoletju (Larkin in Jamieson-Proctor, 2015).
Ločimo dve vrsti komunikacije, sinhrono (sočasna) in asinhrono (časovno neusklajena)
komunikacijo, med učiteljem in učencem (Rupnik Vec idr., 2020).
Dewald idr. (2000) so predstavili nekaj prednosti in slabosti/pomanjkljivosti nekaterih spletnih
aplikacij, ki so predstavljene v spodnjih preglednicah 2.1 in 2.2.
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Preglednica 2.1: Asinhrone spletne aplikacije (Dewald idr., 2000)
Spletna aplikacija in Interakcija
opis

Prednosti

Slabosti/pomanjklji
vosti

Elektronska pošta – Učitelj – učenec
sporočila poslana od
posameznika
točno Učenec – učitelj
določeni osebi.
Učenec – učenec

Nezahtevna
uporaba,
ni
zahtevana dodatna programska
oprema in sporočilo lahko
pošljemo oziroma preberemo, ko
nam to ustreza.

Pojavijo se lahko
zamude med odzivi in
priponke so lahko
zahtevne.

Diskusijske
skupine Učitelj – učenec Enake kot pri elektronski pošti,
preko
elektronske
preprost način, da posameznik
pošte
–
sporočila Učenec – učitelj lahko kontaktira večjo skupino
poslana
od
ljudi, ni potrebno večkratno
posameznika
neki Učenec – učenec odgovarjanje na enaka/podobna
vprašanja, sporočila se arhivirajo
skupini ljudi.
in so dostopna pošiljatelju in
naslovnikom.

Težko
ohranjanje
glavne
tematike
sporočila,
vsi
naslovniki
ne
sodelujejo, kot bi
lahko.

Spletne
strani
– Računalnik
posamezni učenec se s učenec
pomočjo elektronske
naprave
preko
povezave za spletno
stran poveže z učno
vsebino.

Težko prilagajanje
gradiva
posameznikom,
nekatere
spletne
strani
in
vaje
potrebujejo dodatno
programsko opremo.

– Vključuje lahko besedilo, zvok,
grafiko in video hkrati, učenec si
sam narekuje tempo učenja,
povratna
informacija
pri
reševanju
nalog,
ponovna
uporaba gradiva in vaj.

Preglednica 2.2: Sinhrone spletne aplikacije (Dewald idr., 2000)
Spletna aplikacija in opis Interakcija

Prednosti

Slabosti/pomanjkljivosti

Klepet – izmenjava pisnih Učitelj – učenec
sporočil, ki so vidna vsem
Učenec – učitelj
članom skupine

Ni zamude med odzivi,
preprosta
uporaba,
komunikacija
med
učenci.

Zmedena
razprava,
komuniciranje
brez
signalov, ki so vizualni,
velika skupina, potrebna
je moderacija.

Okolja
za
več Učitelj – učenec Diferenciacija,
uporabnikov – okolja, ki
spodbujanje učenčevih
delujejo na osnovi sob ali Učenec – učitelj veščin, za reševanje
virtualnih prostorov in
problemov
in
lahko imajo tudi omejen Učenec – učenec sodelovalnih
oblik
dostop.
učenja.

Takšna okolja vključujejo
veliko besedila in lahko
omejujejo
učne
priložnosti.

Spletno
oddajanje
– Učitelj – učenec
oddajanje predavanj, ki si
jih učenci lahko ogledajo s Učenec – učitelj
svojim
spletnim
brskalnikom.

Zahtevani sta
dobra
internetna povezava in
dodatna
programska
oprema.

Učenec – učenec

Oddajanje se lahko
shrani, da si ga učenci
lahko ogledajo ponovno
ali ob poljubnem času,
takojšnja
povratna
informacija od učitelja.
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V današnjem času je vedno bolj priljubljen hibridni model, ki je kombinacija sinhrone in
asinhrone komunikacije. To nam omogočajo različna spletna učna okolja, kot so Microsoft
Teams, Moodle in podobno. Vključujejo različne možnosti, kot so nalaganje datotek, klepeti,
forumi in video konference (Rupnik Vec idr., 2020). Vključujejo vse dobre lastnosti zgoraj
naštetih sinhronih in asinhronih spletnih aplikacij (Rupnik Vec idr., 2020).
Video razlage imajo zelo pomembno vlogo pri poučevanju na daljavo. Pomembno je, da učitelj
poleg razlage v živo – sinhrono poučevanje, kakšno učno snov posname tudi vnaprej –
asinhrono. To učencem omogoča, da si sami določijo, kdaj in koliko časa bodo namenili učenju,
razlago pa si lahko predvajajo večkrat in jo vmes tudi ustavijo (Pesek idr., 2020).
Izobraževanje na daljavo nudi številne prednosti, kot so nizki stroški izvajanja, fleksibilnost in
učinkovitost izvajanja poučevanja. Izboljšajo se dostop do informacij, povezovanje in
sodelovanje med učitelji in učenci, podajanje povratnih informacij in ocenjevanje, večji sta
motivacija in aktivnost učencev, možnost izbire načina učenja ipd. (Moore in Diekl, 2019).
Slabosti izobraževanja na daljavo se večinoma nanašajo na fizično ločenost učitelja in učencev.
Težje je učenje praktičnih veščin in dejavnosti, pojavi se lahko občutek osamljenosti. Pojavijo
se lahko tudi zdravstvene težave zaradi daljše uporabe računalnika (slaba drža, težave z vidom)
(König idr., 2020). Fizična ločenost prinese tudi pomanjkljivosti v interakciji v izobraževalnem
procesu, ki jih lahko z različnimi oblikami sinhrone in asinhrone komunikacije, torej z uporabo
sodobne tehnologije, uspešno rešujemo (Bregar idr., 2020). Izobraževanje na daljavo lahko vodi
učitelj (pri sinhronem e-učenju), lahko je zasnovano kot individualno učenje (pri asinhronem
e-učenju), lahko zajema sinhrono sodelovanje učečih se (na primer v virtualnih učilnicah) ali
asinhrono sodelovanje v diskusijskih forumih (Clark in Mayer, 2016, v Bregar idr., 2020, str.
14).
Transakcijska distanca zajema vrsto izobraževalnih pristopov, ki se trenutno uporabljajo v
izobraževanju, in sicer: neposredno učenje na mestu, kombinirano ali popolnoma na spletu. Na
transakcijsko razdaljo vplivajo trije med seboj povezani dejavniki: struktura programa; dialog
med učiteljem in učencem (in vedno bolj med učenci); in stopnja samostojnosti posameznega
učenca (Larkin in Jamieson-Proctor, 2015). Namerne strategije poučevanja, na primer
spremembe LMS (ang. Learning Management System) ali oblikovanje forumov za razprave, se
nahajajo znotraj spremenljivk strukture in dialoga, neodvisna spremenljivka pa je avtonomija
učencev (Moore, 2007)
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Izobraževanje na daljavo lahko po Yusupovi in Mukhamedievi (2020) definiramo tudi z
naslednjimi petimi točkami, ki so podobne tudi definicijam ostalih avtorjev: 1. minimalni obstoj
sporazuma med učiteljem in učencem; 2. prostorska ločitev učencev; 3. prostorska ločitev
učenca in izobraževalne ustanove; 4. dvosmerna interakcija med učiteljem in učencem in 5.
gradivo, izbrano posebej za poučevanje na daljavo.

2.2 METODE IN MODELI POUČEVANJA IN IZOBRAŽEVANJA NA
DALJAVO
Pri delu na daljavo učitelji uporabljajo različne modele in metode, s katerimi pripeljejo učence
do uspešnega prejema znanja in do učnih ciljev, ki jih morajo učenci usvojiti. Poznamo več
dimenzij, ki so temelj posameznega programa izobraževanja na daljavo. Med njimi so lokacija
(šola, dom, drugo), način izvajanja (asinhrono, sinhrono), vrsta spletnega pouka (v celoti preko
spleta, kombinacija spletnega pouka in pouka v živo, v celoti pouk v živo), nivo šolanja
(osnovna šola, srednja šola), stopnja interakcije med učiteljem in učencem (visoka, srednja,
nizka), stopnja interakcije med učenci (visoka, srednja, nizka) (Rupnik Vec idr., 2020).
Osnovne vrste spletnih programov so spletne šole, hibridne šole, spletni tečaji s spletnimi
učitelji, spletni tečaji z »onsite« učitelji, digitalne vsebine ter programska oprema za
ocenjevanje znanja in prikaz rezultatov (Rupnik Vec idr., 2020). Pri spletni šoli gre za to, da
učenci ves program opravijo v celoti preko spleta, učiteljeva naloga pa je, da je učencem
dostopen preko spletnih aplikacij in telefona. Učna gradiva in usmeritve učitelji v večini
posredujejo preko spleta, učenci pa se lahko učijo po svojem načrtovanem urniku. Pri hibridni
šoli je značilno, da ima določeno fizično lokacijo, na kateri morajo biti učenci redno prisotni
pri pouku, ni pa rednega urnika, kot ga ima tradicionalni pouk. Pri spletnih tečajih večinski del
pouka poteka asinhrono, kjer učitelj z učenci dela v majhnih skupinah ali individualno. Vsebine,
ki omogočajo trening veščin in jih učitelji uporabljajo v tradicionalni šoli, so digitalne vsebine.
Oblikuje jih učitelj ali ponudnik in umeščene so na učiteljevo spletno stran (Rupnik Vec idr.,
2020).
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2.2.1 METODA POUČEVANJA GLEDE NA NAČIN KOMUNIKACIJE MED UČITELJI
IN UČENCI
Poznamo naslednje štiri metode poučevanja na daljavo, glede na način komunikacije med
učiteljem in učenci (Yusupova in Mukhamedieva, 2020):
1. Metoda, pri kateri se učenec na osnovi poslanih izobraževalnih virov sam izobražuje.
Prisotnost učiteljev, mentorjev in svetovalcev naj bo čim manjša, da je učenec čim bolj
samostojen. Pri tem učeči uporabljajo raznovrstne izobraževalne vire, kot so tiskani viri,
video posnetki, avdio posnetki, spletna gradiva in učbeniki, ki jih učenci pridobijo preko
omrežja. Kljub zaželeni čim večji samostojnosti učenca mora imeti ta tehnično pomoč,
da lahko dostopa do prej naštetih informacij. Tehnologije, s katerimi lahko povežemo
to metodo, so Zoom, Microsoft Teams, Moodle in podobno.
2. Metoda, pri kateri učno gradivo predstavi učitelj, učenci razlago poslušajo. Torej ima
učitelj aktivno vlogo, učenci pa ne. Uporaba te metode je smiselna, če so zmožnosti
prisotnih učencev v skupini podobne in je lahko učiteljeva razlaga enaka za vse, značilna
pa je tudi za tradicionalni pouk. Možnosti gradiv so posneta avdio in video predavanja,
skupaj z elektronskimi predavanji, ki so prosto dostopna vsem na spletu. Učitelji
predavanje pripravijo ali pa ga izberejo s pomočjo spleta, ta pa je lahko osnovni izvleček
raznovrstnih izobraževalnih gradiv za nadaljnje delo.
3. Metoda, pri kateri vsi udeleženci izobraževalnega procesa aktivno sodelujejo. Temelji
na skupinskem delu učencev in jih najbolj pritegne pri izobraževanju na daljavo. Spekter
raziskav in problematičnih učnih metod je zelo širok. Učitelj učencem poda kratka
navodila, ki zajemajo temo in učno nalogo. Njegova naloga je tudi, da vzpostavlja dobro
komunikacijo in psihološko klimo. Voditi mora pogovore, jih usklajevati, pripraviti
gradivo in ustvariti delovni načrt za morebitna vprašanja. Pri tej metodi je vključen
integriran učni proces, saj ima učenec možnost pokazati, da je neodvisen pri
načrtovanju, organizaciji in samoregulaciji. S tem se razvijajo tudi kognitivni in
ustvarjalni interesi učenca ter samostojno oblikovanje in pridobivanje novega znanja.
4. Metoda problemskega pouka, za katero je značilno, da se podajajo zapletene kognitivne
naloge, kjer ima rešitev praktičen ali teoretičen smisel. Učenci morajo biti pozorni na
pomembne probleme, spodbujati morajo kognitivno aktivnost in razvijati veščine za
reševanje teh problemov. Učiteljeva vloga je, da opazuje in podpira učence, podati pa
mora jasno opredeljene cilje, ki bodo učenca pri delu usmerjali.
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2.2.2 MODELI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO GLEDE NA TEHNOLOGIJO,
UPORABLJENO ZA SPORAZUMEVANJE MED UČITELJEM IN UČENCEM
Izbira modela za izobraževanja na daljavo je po navadi odvisna od šole ali učitelja. Po M. Burns
(2011) poznamo šest modelov izobraževanja na daljavo, ki so oblikovani glede na tehnologijo,
uporabljeno za sporazumevanje med učiteljem in učencem. Ti so:
1. Korespondenčni model (natisnjena besedila). Besedilo je pri učenju na daljavo še vedno
prevladujoča oblika informacij, zato še vedno igra ključno vlogo pri pobudah. Tisk ima
prepričljive prednosti kot medij za izobraževanje na daljavo. Stroški so v primerjavi z
drugimi oblikami nizki, je lahko prenosljiv in ustrezen za samostojno učenje, prav tako
pa je blizu tudi učiteljem. Prisotne so tudi slabosti, saj številni niso močni bralci.
2. Avdiomodel (avdio posnetki, radio). Radio in zvok sta preprosti tehnologiji, s katero so
seznanjeni številni učitelji po vsem svetu. Prednost je, da pri tem nista obvezna
računalnik in internetna povezava, učitelji pa ne potrebujejo dodatnih izobraževanj, ker
tehnologija ni zapletena. Učenje, ki temelji na zvoku, ne zahteva bralnih in pisnih
veščin. Zvočno poučevanje se je izkazalo za bolj uspešno kot tiskano navodilo, saj je
posredovanje informacij učencem, ki so zahtevne, bolj nazorno in jasno. Posnetki so
lahko dostopni preko CD-jev, telefonov, radia, računalnikov in MP3-jev. Učitelj lahko
ustvari svoj posnetek ali pa uporabi posnetek s spleta. Pozitivna lastnost je tudi, da se
ob glasu učitelja učenec počuti bolj sproščeno in lažje sprejema nove informacije. Zelo
pomembne so tudi avdio konference, ki omogočajo komunikacijo v realnem času, preko
telefona ali avdio klicev na družabnih omrežjih, kot je Skype.
3. Televizualni model (videokonferenčni sistemi, televizija). Televizija in video kot
medija za izobraževanje imata številne prednosti. Gre za tehnologijo, ki je poznana in
ne zahteva veliko usposabljanja. Je zelo privlačen medij za učenje vsebin, postopkov in
strategij, ki jih pri tiskani obliki učitelj težko predstavi, saj združuje besede, zvok in
gibljive slike. Uporaba videa povečuje dostopnost do katerega koli medija za učenje na
daljavo. Video posnetke lahko tudi shranimo in si jih ogledamo preko spleta, televizije,
pametnih telefonov, tablic in tabličnih računalnikov. Prisotne pa so tudi slabosti, kot so
električni, tehnični ali programski razlogi. Urniki oddajanja tudi niso vedno primerni.
4. Računalniški multimedijski model (interaktivni videi, interaktivna multimedija).
Multimedija ima dve glavni pozitivni značilnosti: a) deluje kot neposredno orodje za
učni razvoj; b) ponuja pristop z dvojnim občinstvom in neposreden pouk. Čeprav je
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usmerjena v učenje učencev, omogoča učiteljem učenje vsebin skupaj z učenci.
Multimedijske aplikacije imajo potencial, da izboljšujejo in poglabljajo znanje.
Simulacije pa lahko omogočajo udeležencem, da sodelujejo pri učnih izkušnjah. Zelo
pomembne so tudi digitalne učne igre, saj vzbujajo motivacijo za učenje. Multimedijske
aplikacije se lahko zelo razlikujejo po svoji zasnovi, kar lahko prinese različne učne
izkušnje in stopnje učenja. Aplikacije so lahko odprte in raziskovalne, poizvedovalne in
za razmišljanje na višjem ravni ali pa za podajanje dejstev na nižji ravni.
5. Spletni model (spletne konference, spletni tečaji in seminarji, virtualni razredi). Spletno
učenje je eden od najhitreje razvijajočih načinov izobraževanja, ki se širi po številnih
državah. Vključuje: a) večkanalna navodila, ki vključujejo tiskano, avdio, vizualno in
video vsebino; b) več formatov za besedilno, avdio in video komunikacijo v realnem
času in sodelovanje z vrstniki po vsem svetu; c) učenje kadar koli in kjer koli, če imajo
učenci dostop do interneta. Spletni pristopi k učenju ne vključujejo le računalniško
posredovane komunikacije (na primer e-pošto, e-sezname in sisteme oglasnih desk) in
spletnih tečajev, ki temeljijo na samostojnem učenju ali kohorti, ampak tudi spletne
vaje, spletne skupnosti, e-mentorstvo, spletne seminarje, spletne oddaje, projekte
sodelovanja in tele raziskav – pa tudi virtualne šole, ki spodbujajo vsebinsko ustvarjanje
in sodelovanje z virtualnimi strokovnimi učnimi skupnostmi.
6. Mobilni model (pametni telefoni, tablice, e-bralniki). V zadnjih letih so se mobilne
tehnologije zelo razvile kot orodje za učenje učencev in učiteljev. To je e-učenje preko
mobilnih in pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in prenosnih medijskih
predvajalnikov, kjer lahko učenci povsod dostopajo do informacij in virov. V večini so
vse te naprave cenovno ugodnejše in dostopnejše kot namizni ali prenosni računalniki.
Mobilne tehnologije imajo številne prednosti, so prenosne in preproste za uporabo ter
lahko zagotavljajo zvok, video, večpredstavnost in besedilo – zaradi številnih
izobraževalnih aplikacij, razvitih za te platforme, pa so zelo obetaven način
profesionalnega razvoja učiteljev in izobraževanja učencev.
2.2.3 5-STOPENJSKI MODEL IZOBRAŽEVANJA PO GILLY SALMON
Poznamo pa tudi druge modele izobraževanja in poučevanja na daljavo, ki imajo različno
število stopenj, kot je na primer 5-stopenjski model profesorice Gilly Salmon, vidno na sliki
2.1. Prva stopnja temelji na predstavitvi spletnega okolja učencem. Učitelj jim nato poda
preproste komunikacijske naloge in delo z učnimi materiali. Sledi razprava med učenci in
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učitelji, na koncu pa še razmislek o tem, kaj so se naučili in raziskovanje ter komentiranje učnih
materialov (Centrih idr., 2019).

Slika 2.1: 5-stopenjski model e-izobraževanja (slika prilagojena po Centrih idr., 2019)
Vloga, ki jo ima učitelj, se spremeni na vsaki stopnji. Ključnega pomena je tudi dobra
pripravljenost učitelja, da učenci uspešno preidejo z ene stopnje na naslednjo. Na začetku je
učiteljeva naloga, da poda natančna navodila in pri tem učence ves čas spodbuja. Ko postanejo
bolj samostojni in razvijejo lastne načine delovanja drug z drugim in s sistemom, pa je učitelj
v vlogi pomočnika, kar lahko razberemo tudi s slike 2.2 (Centrih idr., 2019).

Slika 2.2: Učiteljeva vloga, glede na 5-stopenjski model (slika prilagojena po Centrih idr.,
2019)
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S postopkom prehajanja udeležencev z ene stopnje na drugo mora biti tesno povezana tudi
tehnična stopnja. Glavni razlog je, da se veča stopnja interaktivnosti in učitelj mora imeti za
tehnične težave na voljo orodja in sredstva. To je lahko dostop do tehničnih strokovnjakov,
pomoč preko spleta, razni priročniki in spletna programska podpora (Centrih idr., 2019). Na
spodnji sliki 2.3 so prikazani tipi tehničnih aktivnosti, ki se izvajajo med stopnjami.

Slika 2.3: Tehnične aktivnosti pri posameznih stopnjah (slika prilagojena po Centrih idr.,
2019)

2.3 REGULACIJA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN
ŠPORT
Ko se je v marcu 2020 prvič potrjeno pojavil virus v Sloveniji, je nekaj dni zatem vlada sprejela
sklep, ki je vključeval zaprtje šol od 16. marca do 29. marca. Vse šole so se morale organizirati
in preseliti pouk na splet. Nekatere šole se do 16. marca niso uspele dovolj hitro pripraviti,
zaradi neurejenih spletnih učilnic, pomanjkanja računalnikov, kamer in ostale opreme, zato prvi
teden niso izvajale pouka. 25. marca je Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) izdal
strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol z naslovom Izvajanje
izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah. Navodila so vsebovala ključna opozorila
strokovnjakov za pedagoško psihologijo, možne aktivnosti in primere iz prakse (vodenje
sodelavcev, organizacija dela, komunikacija s starši/učenci, povratna informacija staršev šoli,
vloga svetovalne službe, vloga razrednika, vloga učiteljev dodatne strokovne pomoči), ključne
izzive in ravnanje ter načrtovanje pedagoškega procesa v obliki izobraževanja na daljavo za
oddelek (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020).
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Priporočila, ki so bila podana za Slovenijo po prvem zaprtju šol, so zajemala tudi naslednje: (a)
Učitelji naj pripravijo čim več asinhronih razlag, kar pomeni, da učno snov posnamejo.
Poudarek mora biti na učnih snoveh, ki ne izgubijo pomena, tudi če so predstavljene v video
razlagi. (b) Učenci lahko s takšnim pristopom usvojijo temeljne in splošne informacije, na video
konferenci pa morajo to znanje uporabiti. S takšnim pristopom se učitelju ni treba osredotočati
na njegovo razlago, lahko pa se osredotoči na pomoč, spodbujanje in motiviranje učencev
(Flogie idr., 2021).
16. aprila je ZRSŠ podal tudi priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli, pri izobraževanju
na daljavo (Brunauer Holcar, 2020). Čeprav je bilo na začetku predvideno zaprtje šol samo do
29. marca, se to ni zgodilo. Po približno mesecu zaprtja šol je MIZŠ predstavilo poročilo o
izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije covida-19 (Odbor za
izobraževanje, znanost, šport in mladino, 2020). V njem je bilo podanih nekaj informacij za
nemoten izobraževalni proces pri delu na daljavo (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020).
Za osnovnošolsko izobraževanje so kasneje pripravili štiri modele in dva podmodela. Vsak
zajema svoja priporočila in ukrepe (Flogie idr., 2021). Pri modelu, ki vključuje samo
izobraževanje na daljavo, so priporočili naslednje smernice:
-

Pri pripravi načrta za organizacijo dela je zelo pomemben sklop tudi obremenjenost
učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Pri takšnem načinu poučevanja je treba
upoštevati vse okoliščine in čas, ki je namenjen kakovostnemu poučevanju na daljavo.

-

Učitelji naj čim bolj uporabljajo video razlage in vnaprej posnete razlage, saj to
omogoča učencem, da si samostojno določijo čas učenja in si lahko neko razlago
predvajajo večkrat, če to potrebujejo.

-

Pomembno je, da šola deluje usklajeno. To pomeni, da morajo pedagoški in strokovni
delavci čim več komunicirati med seboj, z ravnateljem in s starši/skrbniki učencev.
Učitelji morajo učence pomiriti in podati jasne in razločne informacije. Komunikacija
med učiteljem in učencem ne sme biti enosmerna.

-

Šola naj uporablja en komunikacijski program in o tem naj pravočasno obvesti učence
in starše/skrbnike. Pozornost je treba dati tudi na učence, ki potrebujejo dodatno pomoč.
Pouk se izvaja 5 dni v tednu, pri čemer naj učitelji vodijo evidenco vključevanja učencev
v takšen način dela.

-

Šola mora narediti načrt izvajanja pouka na daljavo, pri čemer naj sodeluje učiteljski
zbor in tudi ravnatelj. Dogovoriti se je treba tudi, katere učne cilje, standarde in vsebine
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bodo učitelji izvajali. Če je posamezni učenec neodziven, mora razrednik vzpostaviti
stik s starši in ugotoviti ter odpraviti razloge.
-

Arnes bo zagotavljal dodatno podporo za uporabo programske opreme Office 356 in
MS Teams.

-

Šola naj izvaja obvezni in razširjeni program, lahko se izvajajo tudi dnevi dejavnosti. Ti
naj obsegajo cilje čim več predmetov, delo naj bo čim bolj samostojno. Upoštevati je
treba pogoje, ki zajemajo material in prostor za tekočo izvedbo.

-

Urnik mora biti oblikovan tako, da je prilagojen izvajanju pouka na daljavo. Učenci pri
takšnem načinu dela potrebujejo več časa in drugačna navodila, kot pa če bi se pouk
izvajal v šoli. Smiselno je, da je načrt pripravljen za en teden vnaprej, navodila pa
morajo biti kratka, jasna in razumljiva.

-

Didaktični pristopi učiteljev morajo biti primerni delu na daljavo in vključevati
dvosmerno komunikacijo.

-

Pouk naj bo strukturiran tako, da zanj ni treba tiskati nalog ali učnih listov.

-

Učitelji morajo načrtovati, kako in katere dokaze o znanju in učenju učencev bodo
zbirali in kako bodo podajali povratno informacijo. Učencem morajo dati tudi
odgovornost pri usvajanju in ocenjevanju znanja.

-

Pozornost je treba nameniti organizaciji sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega
učenja. Učitelji morajo nuditi učencem pomoč in jih podpirati.

-

Spodbujati je treba tudi druge dejavnosti (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno
ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV-oddaj itd.) in gibalne aktivnosti.

-

Potreben je razmislek o utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja.

-

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti individualizirana gradiva, pri tem naj
sodelujejo še svetovalni delavci in učitelji dodatne strokovne pomoči.

-

Učenci iz tujine naj imajo čim bolj slikovito učno gradivo (Flogie idr., 2021).

Poleg zgoraj navedenih smernic je ZRSŠ pripravil tudi plakat z usmeritvami za učitelje.
Izpostavili so primerno in neprimerno poučevanje na daljavo. Opisali so podajanje nalog in
navodil, gradiva in čas učenja. Pri nesočasnem učenju se učenci izobražujejo v svojem tempu,
kar pomeni tudi dovolj časa za učenje, zato so to izpostavili kot primernejši pristop. Pri
sočasnem učenju se morajo učenci prilagoditi točni uri in določenemu času, ko na primer poteka
video konferenca. Pri podajanju nalog ni smiselno, da učenci dobijo enako količino naloge in
dela kot v šoli, ampak naj učitelj izbere glavne in pomembne naloge. Učence doma motijo
raznovrstni dejavniki, zato je posledica tega, da za učenje porabijo več časa kot v šoli. Navodila
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naj bodo podana eksplicitno, torej natančna in opredeljena s časovnim okvirjem. Podan naj bo
opis, kaj naloga od učenca zahteva, določene naj bodo vsebina, oblika in dolžina pričakovanega
izdelka. Na primer: Pripravite triminutni video posnetek in pri tem upoštevajte naslednja
navodila. Nejasno in ohlapno podana navodila učence zmedejo in jih odvrnejo od samostojnega
dela. Naloge naj zato ne bodo preveč odprtega tipa. Primer: Pripravite zvočni posnetek o lesu.
Komunikacija z učenci naj bo enotna, preko dogovorjenega spletnega okolja in ne razpršena,
na različnih platformah. Kot učitelj si določite neke vrste uradne ure, kadar boste učencem na
voljo za vsa vprašanja, dodatno razlago, pojasnila in podporo. Podpora naj zajema tudi
poslušanje učencev o njihovih željah, čustvih, obremenitvah in učnih potrebah. V primeru, da
učenci svojih izkušenj ne morejo izražati, lahko to vodi do vznemirjenosti in preobremenitve.
Gradiva za poučevanje naj bodo večpredstavnostna, interaktivna in primerna za pomnjenje,
pridobivanje in utrjevanje znanja. Kreirana naj bodo z orodji, ki so blizu tako učiteljem kot
učencem (Dobnikar Šeruga, 2020).
Za dodatno pomoč je ministrstvo pripravilo tudi interaktivne učne načrte. Označili so tiste cilje,
za katere predlagajo, da se obravnavajo prednostno. Označili so tudi tiste, ki jih je lažje
obravnavati pri delu na daljavo. Prav tako je ministrstvo načrtovalo nakup prenosnikov in
opreme za učitelje in učence, ki tega nimajo. Za učitelje so pripravili tudi izobraževanja na temo
poučevanja na daljavo (Flogie idr., 2021).
Po koncu šolskega leta 2019/2020 je ZRSŠ izdal dokument z analizo izobraževanja na daljavo,
kjer so predstavljena stališča učencev, učiteljev in ravnateljev. Rezultati so izluščili veliko
aktivnosti, ki olajšajo in izboljšajo tak način dela. Ob vsakem poglavju je dodano vprašanje
»Kaj lahko stori učitelj?«, kjer so podani odgovori, ki učitelja vodijo in mu pomagajo, pri
poučevanju na daljavo (Rupnik Vec idr., 2020).
V dokumentu, ki sta ga izdala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod
Republike Slovenije za šolstvo (2020), so navedli tudi nekaj ključnih razlik med delom na
daljavo in normalnim potekom pouka. Zajemajo naslednje sklope: učenec, učitelj, vsebina,
učno okolje – tehnologija in didaktika. Pri učencu je to nova oblika druženja, ki je zanje zelo
pomembna. Pogoji za delo niso pri vseh enaki, zaradi različnih razlogov. Pomoč, ki jo
potrebujejo, ni nujno takojšnja in mlajši učenci jo potrebujejo tudi od staršev, ne samo od
učiteljev. Pri učitelju pa je delo na daljavo nekaj povsem novega, komunikacija z učenci mu
predstavlja izziv, za uspešno delo pa ni dovolj le preslikava dela v živo, ampak so potrebna
dodatna temeljna znanja in kompetence. Dostop do učnih vsebin mora biti zagotovljen za vse
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učence, zavedati pa se moramo, da vse vsebine učnega načrta (UN) niso enako primerne za
pouk na daljavo, prav tako nekateri učenci zelo težko berejo z ekrana. Potek pouka na daljavo
je tesno odvisen od tehnologije, saj brez tega učitelji in učenci ne bi mogli niti komunicirati.
Učno okolje je bistveno drugačno. Med drugim pa so potrebne tudi digitalne kompetence. Poleg
prej naštetega je tehnologija pomembna tudi za didaktiko poučevanja na daljavo.
ZRSŠ je podal tudi posnetke krajših usposabljanj za strokovne delavce. V njih so predstavljeni
uporabni primeri, ki so učiteljem v pomoč pri pripravi in izvedbi učnih ur na daljavo. Tematika
posnetkov je bila izbrana na osnovi konkretnih potreb delavcev, poudarek pa je bil na pristopih
za pouk na daljavo. Z ogledom posnetkov so želeli učiteljem prikazati neposredno izkušnjo
izobraževanja na daljavo. Tematski sklopi usposabljanj so bili naslednji (Dobnikar Šeruga,
2020):
-

vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju;

-

posnamem in delim razlago učne teme/vsebine;

-

spodbujam timsko delo in sodelovalno učenje;

-

bogatim video/posnetke razlage učne teme/vsebine z interaktivnimi elementi, ki
spodbujajo miselno aktivnost/učenje.

ZRSŠ je za srednjo in osnovno šolo pripravil digitalni učni načrt, kjer je poudaril tiste vsebine,
ki naj bi bile primerne za poučevanje TIT na daljavo (Krecenbaher Mernik, 2020).
Za šolsko leto 2021/2022 je izšel tudi dokument z naslovom Šolsko leto 2021/22 v Republiki
Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19. V njem je podan predlog, da v primeru dela na
daljavo učitelji pripravijo čim več asinhronih oziroma vnaprej posnetih razlag učne snovi.
Učenci s tem lahko samostojno usvojijo informacije, ki so temeljne. Na srečanju preko video
konference pa naj rešujejo naloge, ki temeljijo na uporabi, analizi in vrednotenju (Flogie idr.,
2021).
Ob koncu leta 2021 je ZRSŠ podal tudi smernice za uporabo digitalne tehnologije za TIT (Fišer
idr., 2021). Dokument obsega izpis iz učnega načrta, vezan na uporabo digitalne tehnologije in
vključevanje kompetenc pri predmetu TIT ter dodatne didaktične napotke za uporabo digitalne
tehnologije.
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2.4 POTEK POUKA MED ZAPRTJEM ŠOL
Ker se je pouk iz učilnic preselil na splet v tako kratkem času, na to ni bil pripravljen nihče.
Nekatere šole niso imele vzpostavljenih spletnih učilnic ali spletnih platform za učence, zato
pouka niso začele takoj, ampak en teden kasneje. Vsem učencem in učiteljem je bilo treba
najprej dodeliti dostop do izbrane spletne učilnice (kjer to ni bilo v uporabi že prej), jim
pokazati, kako se na učilnico prijavijo oziroma povežejo na spletno platformo in zagotoviti
elektronsko napravo, s katero lahko dostopajo od doma. Učitelji so dobili v uporabo šolske
računalnike ali pa so imeli svoje. Učenci so za dostop uporabljali elektronske naprave, kot so
računalniki, tablični računalniki in pametni mobilni telefoni. Tisti, ki tega niso imeli, so
uporabljali mobilne telefone od staršev in drugih družinskih članov. Tudi šole so posodile
računalnike, tako da je bila ena družina opremljena z vsaj eno elektronsko napravo. Kasneje so
šole in razna društva omogočili tudi kamere z mikrofoni. V večjih mestih, kot je Ljubljana, so
zagotovili tudi brezplačen brezžični internet. Ko so šole vzpostavile učilnice in učencem v večji
meri zagotovile napravo, so učitelji začeli z izvedbo pouka. Analiza izobraževanja/pouka na
daljavo je pokazala, da je pouk v glavnem potekal na tak način, da so učenci od učitelja prejeli
navodila za samostojno delo po elektronski pošti. Nekateri so uporabljali tudi kombiniran način,
preko video konferenc in navodil, za samostojno delo, pri nekaterih pa je prevladoval pouk
preko konferenc. Poudarek na njih je bil na prikazu primerov in razlagi snovi učitelja. Učitelji
so uporabljali različna učna okolja, kot so Microsoft Teams, Zoom, e-Asistent, Moodle in
podobno. Nekatere šole so gradivo podajale sproti, druge pa tedensko. Spodaj je prikazan
primer urnika video konferenc 6. razreda, ki se je izvajal v kombiniranem načinu z navodili za
samostojno delo, preko MS Teamsa, tako da so ure zapolnile redni urnik (preglednica 2.3).
Video klici so potekali od 15 do 30 minut, obseg dela pa je bil zmanjšan. Nekje so izvajali tudi
klice po rednem urniku.
Preglednica 2.3: Urnik video konferenc, kombiniran s samostojnim delom, preko MS Teamsa
(lasten vir)

2. ura
4. ura
5. ura

Ponedeljek
MAT
LUM
ŠPO

Torek
TIT
TJA
SLJ

Sreda
GOS
GEO
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Četrtek
NAR
ZGO
MAT

Petek
TJA
SLJ

Učitelji so najbolj uporabljali verbalne učne metode. Izkazalo se je, da so učenci, ki niso bili
deležni učiteljeve razlage, to zelo pogrešali, saj tako lažje in hitreje usvojijo učno snov. Pri
video konferencah je prevladovalo individualno delo, kar pomeni, da so učenci zelo malo delali
v parih ali v skupini. Ko je med učenci prišlo do sodelovanja, je bil največji razlog pomoč med
sošolci, ni pa bilo povezano z zahtevo naloge. Stik učencev z učitelji je bil zelo različen, nekateri
so bili v stiku enkrat na teden, nekateri dvakrat, nekateri pa vsak dan. Največja težava je bila,
da učenci niso sproti dobili povratne informacije (Rupnik Vec idr., 2020).
Ugotovljeno je bilo tudi, da se pojavljajo ogromne razlike pri poučevanju večjih ali manjših
skupin. Če poučujemo manjšo skupino, dobijo učenci bolj individualizirano izkušnjo. Prav tako
zadovoljstvo učencev s spletnimi aplikacijami in orodji zelo pomembno vpliva na njihovo
učenje. Med vsemi aplikacijami, ki se uporabljajo za učenje in sporočanje učnih gradiv, je bil
največji skok pri poučevanju na daljavo pri Microsoft Teams. Poleg tega je bilo ugotovljeno
tudi, da so lahko asinhrone dejavnosti bolj smiselne od sinhronih (Dolenc idr., 2021).
V osnovni šoli so učenci od 6. do 9. razreda pogosteje kot v razredu raziskovali in uporabljali
vire, izdelovali izdelke, odgovarjali na vprašanja in izvajali samostojno delo. Za reševanje nalog
na daljavo so učenci dobivali različne zadolžitve. Najpogosteje so morali izpolniti učni list ali
rešiti naloge v delovnem zvezku. Poudarek pa je bil tudi na samostojnem prebiranju učbenika
in reševanju nalog v zvezi s prebranim. Dobili so tudi druge zadolžitve, kot so zapisati povzetek
o prebrani učni snovi, izdelati miselni vzorec ali izdelek, napisati krajši spis, pojasniti pojem s
svojim primerom, izdelati seminarsko nalogo in posneti video posnetek (Dolenc idr., 2021).
Naloge in zadolžitve so torej v večini zahtevale samostojno delo (Rupnik Vec idr., 2020).
Učiteljica slovenske osnovne šole je v EDUizziv (Orel in Jurjevčič, 2020) zapisala, kako je
doživljala poučevanje na daljavo ter kako je vse skupaj potekalo. Izpostavila je, da so bili
učitelji v skrbeh, če sploh imajo vsi učenci računalnik (tablico ali telefon) in dostop do spleta.
Velika težava je nastala tudi pri usklajevanju dela, kjer je v družini več otrok in samo en
računalnik. Največje vprašanje pa je bilo, koliko znanja o uporabi računalnika imajo učenci in
starši. Izkazalo se je, da velika večina učencev obvlada igranje igric, ne pa elektronske pošte,
dodajanja priponk, pošiljanja nalog in podobno. Učitelji so poskušali navezati stik tako z učenci
kot s starši. V tistih primerih, kjer to ni bilo mogoče, pa so poskusili tudi s telefonskim klicem.
Za lažje preverjanje dela učencev so učitelji od njih zahtevali izdelke, slike, video posnetke in
določene naloge. Zapisala je, da je bila priprava učnega gradiva in materiala za učence
zahtevna. Treba se je bilo čim bolj izogibati učnim listom, saj nimajo vsi učenci na voljo
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tiskalnika. Ko je učitelj v razredu, lahko takoj vidi odziv učencev, pouk na daljavo pa je to
onemogočil oziroma otežil. Pogosto je bilo delo učitelja od doma razporejeno čez cel dan,
vključevalo je delo z učenci, priprave nalog, sestanke strokovnih timov in pedagoške
konference. Vključila je tudi nekaj dobrih strani dela na daljavo, kot je samostojni časovni
razpored dela.
Veliko učiteljev je kot problem izobraževanja na daljavo izpostavilo tudi to, da so nekateri
učenci med klici opravljali druge stvari, kot je igranje igric, zato niso sledili pouku, kot bi
morali. Enako je veljalo pri samostojnem delu, preprosto se ga niso lotili ali pa so ga naredili
površno. Menili so tudi, da nekateri učenci v osnovni šoli še niso dovolj samostojni, da bi
razumeli, kakšne so lahko posledice nedela in igranja igric namesto spremljanja pouka (Orel in
Jurjevčič, 2020).

2.5 OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV MED ZAPRTJEM ŠOL
»Spremljanje in ocenjevanje znanja je sistematičen proces, namenjen dokumentiranju napredka
učenca« (Rupnik Vec idr., 2020, str. 96). Delimo ga lahko na formativno in sumativno. Pri
sumativnem ocenjevanju znanja gre za preverjanje usvojenega znanja v nekem časovnem
trenutku, ki je določen, pri formativnem pa za sprotno in procesno preverjanje. Oba tipa
ocenjevanja sta prisotna pri vseh učnih okoljih, razlika je le pri metodi. Pri ocenjevanju znanja
ima uporaba tehnologije zelo pomembno vlogo, saj pripomore k hitri in bogati izmenjavi
povratne informacije učitelja in učenca.
Pri takšnem delu pa vsekakor nastopijo težave pri ocenjevanju znanja. Problem je, ker učenec
in učitelj med procesom nista drug ob drugem, ampak sta fizično ločena. Povratna informacija,
ki jo učitelj dobi od učenca, ni nujno zadovoljiva in je lahko pomanjkljiva. Na splošno poznamo
kar nekaj možnosti, kako ocenjevati. To so asinhrona diskusija, kviz ali test, esej, simulacije,
samorefleksije in e-portfelj, ki so podrobneje predstavljeni v spodnji preglednici 2.4
(Krecenbaher Mernik, 2020).
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Preglednica 2.4: Načini ocenjevanja (Krecenbaher Mernik, 2020)
Način
ocenjevanja
Asinhrona
diskusija

Opis

Prednosti

Omejitve

Učenci med seboj
izmenjujejo svoja
mnenja in razpravljajo
o določeni temi.

Višja interakcija,
spodbujanje razvoja učne
skupne, pomoč učencem
pri analizi informacij.

Kviz ali test

Nabor vprašanj, pri
katerih je danih več
možnih odgovorov.

Ocenjevanje je za učitelja
preprosto in objektivno.

Veliko časa je
porabljenega za
ocenjevanje, diskusijo
težko ocenimo in težko
vključimo vse učence k
sodelovanju v diskusiji.
Preverjanje višjih učnih
ciljev težko dosežemo in
po navadi vprašanja, ki
so zastavljena, niso tako
kakovostna.
Težko točkujemo
napisano, posledično
porabimo tudi veliko
časa. Paziti moramo, da
smo čim bolj objektivni.

Učitelj lahko hitro in na
lahek način pripravi
navodila, spodbuja
razvijanje daljših
učenčevih argumentov in
preverja njihovo
sposobnost, da je ta
smiseln.
Simulacije
Način ocenjevanja
Večja motivacija pri
znanja, kjer se ocenjuje učencih, spodbujanje
praktično in teoretično
kritičnega mišljenja in
znanje učenca.
analiziranja, avtentična
izkušnja
eksperimentalnega učenja,
učenec hitro dobi povratno
informacijo.
Samorefleksije Analiza izdelka, ki ga je Spodbujanje učenca, da
izdelal učenec.
kritično razmišlja,
pomagajo, da učenci
ponotranjijo, kar so se
naučili in preverjajo
učenčevo doseganje višjih
učnih ciljev.
e-portfolio
Zbirka elektronskih
Preprosto in hitro deljenje
dokazov, ki jih po
informacij, lahek dostop.
navadi na spletu učenec
zbere in upravlja.
Esej

Učenec izpostavi svoje
stališče do danega
problema.
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Priprava je zahtevna in
dolgotrajna, ocenjevanje
je težavno in lahko se
pojavijo finančni stroški.

Časovno obsežne in
zahtevno ocenjevanje.

Ocenjevanje traja dlje
časa, učenci morajo
vložiti veliko truda in
imeti dobre računalniške
veščine.

Pri ocenjevanju na daljavo se je pojavilo ogromno težav, pokazale pa so se tudi dobre plati.
Prednosti in slabosti, ki so bile predstavljene v Zborniku prispevkov mednarodne online
konference EDUizziv (Orel in Jurjevčič, 2020), po spletni strani TestReach, najdemo v spodnji
preglednici 2.5.
Preglednica 2.5: Prednosti in slabosti ocenjevanja znanja na daljavo (Orel in Jurjevčič, 2020)
Prednosti
V krajšem času lahko ocenimo večje število
učencev
Manjši administrativni stroški
Aplikacije za ocenjevanja znanja omogočajo
takojšnjo oziroma hitrejšo povratno informacijo
učencu in učitelju
Samostojna izbira prostora za pisanje testa, ki
posamezniku ustreza
Shranjevanje podatkov
Zmanjšan stres pri učencih
Prilagajanje učencem (pisava, barva, velikost
…)

Slabosti
Težave z internetno povezavo
Omejeno točkovanje
Dostop do računalnika in programske opreme

Računalniška pismenost učencev in učiteljev
E-goljufanje
Težje razumevanje učne snovi
Nerazumevanje navodil
Distrakcije (igrice, druge aplikacije …)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2020) je podal tudi naslednja priporočila za ocenjevanja
znanja pri delu na daljavo:
-

Uporabljeni naj bodo načini ocenjevanja, s katerimi so učenci že seznanjeni oziroma so
se z njimi seznanili pri preverjanju znanja. Seveda morajo biti učenci seznanjeni tudi s
kriteriji.

-

Posamezni učitelj presodi, ali bo dosežene cilje vrednotil z oceno ali ne.

-

Učencem je treba zagotoviti ustrezne pogoje in jim podati kakovostno povratno
informacijo o napredku in o dosežkih.

-

Učitelj naj pri ocenjevanju znanja uporabi različne oblike in načine.

-

Preverjanje znanja naj bo podobno ocenjevanju, da učenci dobijo občutek, kako bo, ko
bodo ocenjeni.

-

Učenec mora imeti pri ocenjevanju možnost izboljšave, na osnovi učiteljeve povratne
informacije.

-

Kriteriji ocenjevanja znanja naj bodo prilagojeni delu na daljavo.
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Večina učencev je bila v času izobraževanja na daljavo ocenjena. Način ocenjevanja, ki so ga
učitelji ocenili kot najprimernejši, so bili ustni odgovori na vprašanja, preko video konferenc
ali telefona, govorni nastopi in praktični izdelki (predstavitev, poročilo, eksperimentalno delo,
miselni vzorec, maketa, plakat, film, časovni trak, dnevnik, likovni izdelki) (Rupnik Vec idr.,
2020). Zelo pogost način ocenjevanja so bili tudi pisni odgovori na vprašanja, ki so bolj
kompleksna, poročila in miselni vzorci. Prisotna so bila tudi klasična pisna ocenjevanja znanja,
ki so jih učenci pisali na spletu in rešene posredovali po elektronski pošti ali pa pod nadzorom
preko video konference. Nekateri učitelji so za preverjanje in ocenjevanje znanja uporabili tudi
možnosti, ki jih omogoča digitalna tehnologija, na primer kvize in oceno video posnetka.
Učenci so v oceno posredovali svoj govorni nastop, predstavitev, pesmico, referat, tudi ples,
kuhanje ali gledališki nastop. Ocenjevali so tudi sprotno delo na daljavo, kar je zajemalo
opravljanje nalog, sodelovanje, pogostost sodelovanja in opravljanja nalog. Torej je vse skupaj
potekalo podobno kot v živo. ZRSŠ je v analizi izobraževanja na daljavo izpostavil, da je pri
alternativnih oblikah poučevanja smiselno izbrati alternativne oblike ocenjevanja. Izvajala se
je tudi diferenciacija, in sicer tako, da so prilagodili način ocenjevanja, trajanje ali termin
(Rupnik Vec idr., 2020).
Ocenjevanje praktičnih izdelkov pri TIT se je bistveno razlikovalo od ocenjevanja v šoli. Tam
se osredotočimo tudi na učenčevo izvedbo obdelovalnih postopkov, natančnost, uporabo
strojev, pripomočkov in orodij, kar je pri ocenjevanju na daljavo zahtevnejše. Izdelek in
postopek izdelave lahko vidimo le na fotografiji ali video posnetku, vsi učenci nimajo doma
delavnice z zgoraj naštetim in materiala za obdelavo. Pri uporabi orodij, kot je nož za papir, je
dobro tudi, da imajo učenci nadzor starejše osebe. To pomeni, da morajo biti pri izdelavi
prisotni starši ali drugi družinski člani, ki poznajo varno uporabo orodij in pripomočkov.
Pomembno je, da si pripravimo dobro razdelan kriterij, ki nam omogoča subjektivno in
strokovno ocenjevanje praktičnih izdelkov, tudi pri delu na daljavo. Od učencev ne smemo
zahtevati preveč, zato dostopnost do materialov, orodij in pripomočkov najprej pri učencih
dobro preverimo. Ocenjevanje tehničnega risanja pa za razliko od izdelkov ni toliko izstopalo.
Učenci so lahko pravokotno in izometrično projekcijo risali na papir kot v šoli ali pa so to
naredili s pomočjo računalniških programov (SketchUp, CiciCAD, QCAD …). Teoretično
ocenjevanje znanja je potekalo podobno kot v šoli, ustno, preko video konferenc (Orel in
Jurjevčič, 2020).
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3 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
TIT je predmet, ki pri učencih spodbuja in oblikuje ustvarjalnost, kreativnost, natančnost,
iskanje rešitev, razvoj umskih in psihomotoričnih sposobnosti (Fakin idr., 2011). Prinaša
metode, sredstva in zmožnosti spreminjanja naše okolice, narave in učinke nanjo (Fakin idr.,
2011). Opredeljujejo ga štiri področja, ki so navedena tudi v učnem načrtu (Fakin idr., 2011).
To so tehnična sredstva, tehnologija, organizacija dela in ekonomika. Učenci med poukom
odkrivajo, kako so naravne zakonitosti povezane s tehniko ter tehnologijo. Srečujejo se z
raznoraznimi problemi in z uporabo orodij, strojev, pripomočkov in iščejo rešitve za reševanje
teh. Bistvo je, da se naučijo povezati teoretično znanje s praktičnim znanjem, kjer od ideje na
koncu preidejo na konkretno raven (Fakin idr., 2011).
Pri izdelavi izdelkov in gradnji konstrukcij iščejo in čim bolj samostojno oblikujejo nove rešitve
ter razvijajo svojo ustvarjalnost. Učno okolje pri tehniki in tehnologiji mora spodbujati umske
in psihomotorične sposobnosti, kritično razmišljanje in sodelovanje med učenci. To lahko
dosežemo tako individualno kot s skupinskim delom. Z uporabo obdelovalnih orodij,
pripomočkov, instrumentov, strojev in naprav učenci nadgrajujejo svojo iznajdljivost, spretnost
in delovne navade. Seznanijo pa se tudi z nevarnostmi, pravilnim ravnanjem in z uporabo
zaščitnih sredstev. Predmet je zelo pomemben tudi za nadaljnjo poklicno pot, saj z njegovo
pomočjo vzbujamo zanimanje in razvoj interesov (Fakin idr., 2011).

3.1 VSEBINE TIT
Predmet TIT je na predmetniku v 6.,7. in 8. razredu. Področja, ki so omenjena zgoraj, se v vseh
razredih prepletajo, temelj vsakega razreda pa je drugačna vrsta gradiva.
Za 6. razred so v učnem načrtu (Fakin idr., 2011) zapisane naslednje vsebine, ki imajo navedene
tudi konkretne operativne cilje:
-

varnost v prometu (ravnanje v cestnem prometu, prometni znaki, varna pot v šolo, kolo
in oprema),

-

varnost pri delu (obnašanje v tehnični učilnici in delavnici, pravila, delo s stroji, orodji
in pripomočki),

-

vloga tehnike v življenju (pomen za življenje ljudi),
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-

uporaba in izdelava papirja (področja uporabe papirnih gradiv, surovine za papir,
postopek izdelave papirja, ugotovitev lastnosti in plastnosti papirja, odpadni papir,
formati papirja),

-

načrtovanje predmeta iz papirnih gradiv (analiza, skica, merila za vrednotenje izdelka),

-

dopolnitev znanja o skiciranju in osnovah tehničnega risanja s svinčnikom in risalnim
orodjem (risanje z izbranimi črtami, uporaba pravil skiciranja in tehnične pisave),

-

konstruiranje škatle (določitev mer in mreža),

-

izdelava škatle (rezanje, zgibanje, lepljenje),

-

vrednotenje izdelanega predmeta (ovrednotenje izdelka, predstavitev poteka dela in
razumevanje tehnologije),

-

načrtovanje nosilne konstrukcije iz papirnatih profilov (merila za vrednotenje),

-

izdelava konstrukcije (vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost, oblikovanje
papirjev v profile),

-

vrednotenje (obremenitev konstrukcije in ovrednotenje izdelka),

-

načrtovanje izdelka iz lesa (les v vsakdanjem življenju, skica izdelka iz lesa, merila za
vrednotenje in tehnična dokumentacija),

-

dopolnitev znanja o lesu (domače vrste lesa),

-

vpliv gradiva na konstrukcijo izdelka (prednosti in slabosti, pomen gozda za okolje in
ljudi, preizkušanje lastnosti lesa),

-

konstruiranje izdelka iz lesa (spajanje lesa),

-

izdelava predmeta,

-

vrednotenje izdelanega predmeta,

-

gradiva in tehnologije okolja (lesarstvo, obdelava tekstila, kamnoseštvo, lončarstvo,
usnjarstvo, obdelava slame idr.).

7. razred (Fakin idr., 2011):
-

varnost učencev v prometu in pri delu (ponovitev 6. razreda),

-

pravokotna projekcija (nastanek projekcije, risanje, uporaba v praksi),

-

načrtovanje predmeta (področja uporabe umetnih snovi, rešitev izbranega problema,
izdelava dokumentacije),

-

dopolnitev znanja o umetnih snoveh, njihovih lastnostih, proizvodnji in vplivu na okolje
(surovine za proizvodnjo, lastnosti umetnih snovi, varovanje okolja),

-

izdelava predmeta (obvladovanje orodja in postopkov),
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-

vrednotenje (ocena dela in oblikovanje cene),

-

oblikovanje zamisli za rešitev danega problema,

-

električni krog, viri (osnovni gradniki, električni tok, stikalo, vir električne napetosti,
pomen električne energije, alternativno pridobivanje),

-

električni porabniki (gradnja modelov),

-

vezja z več stikali (gradnja in analiza vezij, logična stanja),

-

izdelava modela (konstruiranje in gradnja),

-

vrednotenje (ocena dela in uporaba krmiljenja).

8. razred (Fakin idr., 2011):
-

varnost učencev v prometu in pri delu (ponovitev),

-

slika predmeta v prostoru in njen pomen, skiciranje in risanje prizmatičnega predmeta
(nastanek izometrične projekcije, risanje, uporaba v praksi),

-

načrtovanje predmeta iz kovine (zamisel in dokumentacija),

-

dopolnitev znanja o lastnostih kovin, proizvodnji in vplivu na okolje (pridobivanje
kovin, vrste, lastnosti, polizdelki in izdelki in površinska zaščita kovin),

-

izdelava predmeta (uporaba postopkov, orodja in pripomočkov),

-

vrednotenje (ocena opravljenega dela, poklici v kovinarstvu),

-

utemeljitev zahteve po uporabi motorjev,

-

proučevanje motorja z notranjim zgorevanjem (zgradba in delovanje motorja z
notranjim zgorevanjem, poklici v prometu),

-

gonila (proučevanje in gradnja modelov, prestavno razmerje),

-

računalnik in računalniško krmiljene naprave.

3.2 POUK PRI TIT
Pouk je namerna, načrtna in sistematična dejavnost, ki poteka v urejenem okolju in jo vodijo za
to usposobljene osebe, učitelji (Blažič idr. 2003; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).
Izveden je po UN, ki je pripravljen vnaprej. To je dokument, kjer so navedeni učni cilji, vsebina,
standardi znanja in didaktična priporočila za lažjo izvedbo pouka. Da lahko pouk izvedemo,
potrebujemo učni prostor oziroma učilnico. Lahko je splošna učilnica, ki je namenjena izvedbi
večine učnih predmetov ali pa specializirana, ki je namenjena izvajanju točno določenega
predmeta (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).
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Pri TIT učenci preko predmetov in procesov resničnega sveta spoznavajo to področje (Fakin
idr., 2011). Vse vsebine pri tem predmetu so razdeljene na sklope, ki jih učenci usvojijo preko
projektov in projektnih nalog. Da se zajamejo vsi cilji, ki jih je treba uresničiti, je treba skrbno
izbrati predmet ali konstrukcijo. Nekaj idej je podanih tudi v UN, priporočljivo pa je, da si vsak
učitelj zamisli svoje. Prav tako je dobro, da jih vsako leto zamenja (Fakin idr., 2011).
Pri projektni nalogi so pomembne tri faze, ki jih v UN predstavljajo Florjančič idr. (2011): Prva
faza zajema iskanje rešitve problema, ki ga učencem da učitelj ali pa si ga zastavi sam. Učenec
mora temu nameniti dovolj časa, saj je velik poudarek na ustvarjalnosti. Ko idejo oblikuje v
mislih, jo mora prenesti tudi na papir, kjer je zelo pomembna veščina skiciranje. Ko učenci
usvojijo skiciranje, svoje ideje predstavijo sošolcem. Tisti, ki je izbrana kot najprimernejša,
učenci s pomočjo učitelja dodajo še merila za vrednotenje. Pri drugi fazi se učenci najprej
osredotočijo na izdelavo tehnične in tehnološke dokumentacije. Sledi dograditev znanja, kjer
spoznajo vsa potrebna gradiva in tehnološke postopke. Nato učenci izdelek izdelajo ter
preizkusijo njegovo delovanje. Zadnja faza zajema vrednotenje in rezultate dela, kjer učenci
analizirajo, kako so dosegli predhodno določena merila. Opravijo tudi celovit pregled dela, česa
so se naučili, kaj jim je šlo dobro in kje so se pojavile težave. Ob koncu podajo tudi predloge
za izboljšave. Da se dotaknemo tudi ekonomike, učenci računajo ceno izdelka.
Zelo pomembno je znanje, ki ga učenci pridobijo v 6. razredu, ko prvič vstopijo v delavnico, se
srečajo z nekaterimi stroji, orodji in pripomočki ter spoznajo osnove tehničnega načrtovanja.

3.3 POUČEVANJE TIT NA DALJAVO V SLOVENIJI
Poučevanje na daljavo in tak način dela sta prinesla težave tudi pri tehniki in tehnologiji, ki je
eden izmed tistih predmetov, kjer je onemogočeno izvajanje nekaterih učnih sklopov. Podajanje
teoretične učne snovi ne predstavlja takšnega problema kot izdelava izdelkov in učenje uporabe
strojev, orodij in pripomočkov. Večina učencev doma nima vsega prej naštetega, zato tega ne
moremo izvajati ali pa moramo poiskati zelo dobre alternative. Najlažja je obdelava papirja v
6. razredu, saj ima vsak doma kos papirja, škarje in lepilo. Problem nastane pri lesu, umetnih
snoveh in pri kovinah. Učencem lahko podamo rabo domačega orodja, vsekakor pa tega ne
smemo zahtevati, če kdo od učencev nima dostopa (Rupnik Vec idr., 2020). V raziskavi, ki je
opisana spodaj, je bilo tudi nekaj primerov dobre prakse, kot na primer izdelava lesenega loka
in puščice s pomočjo domačega orodja (Krecenbaher Mernik 2020). Tudi pri tehničnem risanju
lahko učenci izvajajo vse enako, kot so to izvajali v šoli. Podamo pa lahko tudi raznorazne
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računalniške programe, v katerih učenci kotirajo, se učijo risanja pravokotne in izometrične
projekcije. Zelo pomembno je, da poskrbimo za dober in nazoren prikaz, kar lahko storimo s
pomočjo animacije ali video posnetka. Pripraviti je treba tudi podrobna navodila za uporabo
programov, če z njim še niso seznanjeni (Rupnik Vec idr., 2020).
Na spletu lahko zasledimo tudi primere gradiva, v podporo pri poučevanju na daljavo, kot je ta,
ki so ga pripravili svetovalci ZRSŠ za 8. razred TIT, sklop Gradiva in obdelave – kovine
(teorija), za tri ure. Prvi dve uri sta organizirani tako, da učenec pridobiva temeljna znanja, tretja
ura pa pregledu učiteljeve povratne informacije in popravkom učenčevega dela. Zapisano je
tudi, da naj učenci ob delu izdelajo dokaz o znanju, ki so ga pridobili. Na primer izpolnjen
delovni list, pojmovna mapa, miselni vzorec, plakat, izdelan kviz, filmček ali zapis v zvezek
(Dobnikar Šeruga, 2020). Za lažje razumevanje predstavljenega primera je dodana tudi tabela,
kjer so navedeni natančen opis dejavnosti, dejavnost učenca, priporočila za izvedbo na daljavo,
dokazi o učenčevem učenju in možnosti za preverjanje, in učni list za učenca. Podane so tudi
dodatne informacije za izdelavo izdelka iz kovine. Izpostavljeno je, da je učenčeva naloga
izdelati preprost izdelek po lastni izbiri. Če tega doma ne more izvesti, lahko naredi izdelek tudi
iz papirnih ali drugih gradiv. Ideja za izdelek je lahko ponujena ali pa izvira od učenca. Tudi
izdelava je predvidena za obsežnost treh ur, zaradi varnosti pa je pomembno, da poteka le z
orodjem (Dobnikar Šeruga, 2020).
V že izvedeni raziskavi poučevanja TIT na daljavo, v Sloveniji, je sodelovalo 108 učiteljev in
učiteljic. Rezultati so pokazali, da učitelji najpogosteje uporabljajo e-gradiva, video posnetke
in učne aktivnosti za samostojno učenje, najmanj pa video konference in sodelovalno učenje,
kjer učenci spletno aplikacijo uporabljajo ob določenem času. Večina učiteljev je torej
uporabljala asinhrono izobraževanje, le majhen odstotek sinhrono, nekateri pa so uporabljali
kombinacijo obeh. Najpogosteje so za komunikacijo uporabljali elektronsko pošto, sledila pa
je uporaba spletnih učilnic in drugih aplikacij. Za podporo vodstva šole na različnih področjih
so bili odgovori zelo pozitivni, kar pomeni, da je vodstvo šol nudilo ustrezno pomoč. Za potrebe
poučevanja na daljavo se jih je veliko naučilo uporabe novih orodij in spletnih pripomočkov.
Prepoznavajo jih tudi kot koristne za to vrsto poučevanja. Učitelji so bili enotnega mnenja, da
z uporabo spletnih pripomočkov ne morejo izvajati vseh oblik in metod poučevanja pri TIT kot
pri rednem pouku. Slovenski učitelji TIT so uporabo teh označili kot zelo koristne pri
poučevanju in jih imajo namen vključevati tudi v nadaljnje poučevanje, predvsem računalniška
orodja za tehniško risanje. Prav tako so menili, da so pri poučevanju TIT na takšen način zelo

29

omejeni, kot smo omenili že zgoraj, ter da spletne aplikacije in pripomočki pozitivno vplivajo
na razvoj višjih miselnih sposobnosti učencev. Več kot 70 % anketirancev se je delno oziroma
popolnoma strinjalo, da z uporabo teh pripomočkov izboljšajo poučevanje oziroma učinkovitost
poučevanja TIT. V večini menijo, da kljub temu ni mogoče izvajati vseh oblik in metod, kot bi
jih izvajali pri pouku v šoli. Pokazalo se je tudi, da več kot 65 % učiteljev meni, da poučevanje
na daljavo ne ogroža njihovega poklica. Tudi v tujih državah se pojavlja zelo podoben problem,
če se osredotočimo na sosednje in večje države. Nekje so se s problemom spopadli boljše kot
pri nas, drugje pa slabše (Krecenbaher Mernik, 2020).
Praktični pouk na daljavo zajema štiri stopnje. To so priprava na praktični pouk, izvedba nalog,
sodelovanje in ocenjevanje. Kot primer lahko navedemo predmet robotika, kjer je bil poudarek
predvsem na delu na računalniku in na izdelavi robotskih simulacij. Priprava obsega vse od
ureditve tehnične opreme do izbire primernega učnega okolja. Učitelj mora pripraviti navodila,
posredovati elektronske dele in vsekakor vzpostaviti uspešen stik z učenci. Navodila so bila
veliko bolj specifična in natančna kot v razredu, saj učitelj težko sproti pomaga in išče napake.
Da bi bil tak način dela uspešen, mora biti izpolnjenih več pogojev pri učencih in pri učiteljih.
Pri poučevanju TIT je zelo pomemben osebni stik, ki ga je na daljavo primanjkovalo. Ker
morajo učenci delati veliko bolj samostojno, za to porabijo več časa. Poglavitni razlog je, da
izvajalec praktičnega pouka ni prisoten fizično ob učencih. Tako učenci ne morejo sproti
postavljati vprašanj in razrešiti dane situacije. Poleg osebnega stika je ključno tudi sodelovanje,
ki pa je pri poučevanju in izobraževanju na daljavo manjše in počasnejše. Ko učenci med seboj
sodelujejo, nastajajo diskusije, kar posledično viša učinkovitost učenja (Orel in Jurjevčič,
2020).

3.4 PREGLED METOD IN NAČINOV DELA V TUJINI
Tako kot v Sloveniji so se z delom na daljavo spopadali tudi v drugih državah. Vsaka pa je
poučevanje in izobraževanje organizirala po svojih najboljših močeh.
3.4.1 NEMČIJA
V Nemčiji so šole prav tako zaprle svoja vrata marca 2020 (König idr., 2020). Tudi tam, tako
kot v drugih evropskih državah, na primer v Franciji ali Italiji, številne šole zaostajajo, glede
na pričakovane informacijske in komunikacijske tehnologije. Zaprtje šole je učitelje, učence in
starše soočilo s povsem novo situacijo. Učitelji so morali preiti na spletno poučevanje, kar je
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od njih zahtevalo, da uporabljajo različna digitalna orodja in vire za reševanje problemov in za
izvajanje novih pristopov za poučevanje in učenje. Poleg učnih ciljev so morali učitelji tudi
vzdrževati stik s svojimi učenci, da so upoštevali socialno integracijo njihovih učnih skupin.
Vključevanje učnih načrtov IKT je pomemben problem po vsem svetu (Sintema, 2020). V
Nemčiji so bili nacionalni standardi izobraževanja učiteljev iz leta 2004 posodobljeni leta 2019.
Šole, pa tudi učitelji in univerze, naj bi sprejele okvir za vključevanje IKT v učni načrt. Vendar
so se ti okviri kompetenc začeli razvijati, njihovo sistematično izvajanje pa ostaja na ravni v
zgodnji fazi. Pri raziskavi so ugotovili, da je približno 90 % učiteljev uspelo redno komunicirati
z učenci in starši. Vendar so učitelji izpostavili, da so veliko komunicirali in pomagali učencem,
ki so potrebovali dodatno podporo. Le 20 % učiteljev je odgovorilo, da so vsaj enkrat na teden
izvedli spletne ure, medtem ko jih skoraj 70 % ni uporabljalo digitalnih instrumentov za spletno
poučevanje. Kljub temu je večina učiteljev uvedla nove vsebine, opravila naloge na diferenciran
način in podajala povratne informacije. Ocenjevanje znanja je bilo v Nemčiji omejeno, tudi
zaradi nejasnih navodil ministrstva. Kvizi preko računalnikov so bili možni za ocenjevanje
samo za prostovoljce. Raziskava je pokazala tudi, da se mladi učitelji, ki so šele začeli svojo
pot, lažje prilagodijo na takšne situacije. Tudi tisti, ki so tehnologijo uporabljali že prej, so se
bistveno lažje prilagodili (König idr., 2020).
3.4.2 KANADA
V Kanadi je zaprtje šol vplivalo na 44.000 učiteljev in skoraj 600.000 učencev, dijakov in
študentov. Tehniško izobraževanje učencem, tako pri nas kot tam, omogoča razvijanje
sposobnosti oblikovanja in uporabe veščin za izdelavo projektov oziroma izdelkov, ki
uporabljajo različne digitalne in fizične tehnologije. Učitelji v Kanadi so izpostavili največji
problem pri praktičnem poučevanju, saj to obsega velik del tehničnih predmetov. Eden od
učiteljev je povedal, da je poučevanje tehnike skoraj tako kot nastop (gibanje, držanje orodja,
rokovanje z žago in podobno). Velik del učiteljev je izrazil tudi zaskrbljenost glede varnosti
svojih učencev, tudi z najpreprostejšimi ročnimi orodji doma. Učitelji TIT morajo učencem
pomagati razviti ročne spretnosti, varno uporabe ročnega orodja in strojev, kar pa je bilo zelo
omejeno, saj večina orodij nima na voljo doma. Prav tako menijo, da to lahko povzroči trajen
vpliv na tehniško izobraževanje. Okoliščine, na katere učenci nimajo vpliva, ne bi smele
vplivati na njihovo možnost do izobraževanja. Poudarili so tudi, da je zaradi pomanjkanja orodij
nemogoče opravljati praktična dela in izdelovati izdelke (primer: leseni izdelek). Učenci
morajo orodje prijeti v roko, da se lahko naučijo pravilne uporabe. To težko usvojijo z
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gledanjem video posnetka, ko to predstavlja nekdo drug. Raziskava je pokazala, da je
poučevanje tega predmeta zelo pomembno za vse generacije (Code idr., 2020).
3.4.3 HRVAŠKA
Hrvaška je zaprla šole 16. 3. 2021 (Eror idr., 2021). S poučevanjem na daljavo se je začela
ukvarjati že leta 2016, leta 2017 pa začela projekt uvajanja digitalne pismenosti pri različnih
predmetih z uporabo mikroračunalnikov. Že pred zaprtjem šol je imela izdelane digitalne
vsebine (video posnetki in televizijski program) ter širok tehnični sistem s podporo. Poudarili
so, da koncept učenja na daljavo temelji na dveh ključnih načelih: 1. Dostop do izobraževanja
na daljavo in digitalizacija za vse učence. 2. Vsaka rešitev mora imeti dodaten rezervni načrt in
možnost spremljanja učenja na daljavo (Eror idr., 2021). Začetna pozornost je bila na
ustvarjanju vsebine za izvajanje pouka na daljavo, tako da učitelji lahko vzpostavijo
komunikacijo in se prilagodijo takšnemu poučevanju. Za najmlajše učence se je ministrstvo
odločilo vzpostaviti sodelovanje z javno televizijo, saj so menili, da otroci v tej starosti še niso
sposobni sami uporabljati digitalnih orodij ter da zanje to tudi ni varno. Učitelji so komunikacijo
vzpostavili preko socialnih omrežij in mobilnih telefonov. Za učence od 5. razreda osnovne
šole so bila predvajana 15-minutna video predavanja, ki so bila prikazana po nacionalnem
urniku in s katerimi naj bi učenci do konca leta dosegli vse izobraževalne rezultate, določene
po učnem načrtu. Objavili so tudi urnike predvajanj po razredih na spletni strani Šola za
življenje. Za drugo prednostno nalogo so si zastavili to, da vsem učencem zagotovijo ustrezno
opremo in dostop do interneta. Na ravni vsake šole so učenci in zaposleni dobili še AAI
identitete, za vsak razred pa so vzpostavili virtualno učilnico. Za objavo in izmenjavo
informacij so na Hrvaškem uporabljali: tri televizijske kanale (HRT3, SPTV, RTL2), spletne
strani, YouTube, e-pošto, komunikacijske aplikacije in socialna omrežja (Ministarstvo znanosti
in obrazovanja, 2020). Da bi si učenci lažje razporedili delo, je Ministrstvo pripravilo smernice
tudi njim. Za učence predmetnih oddelkov je bilo priporočenih 6 ur na dan za učenje in
poučevanje. Video predavanj jim ni bilo treba gledati točno ob uri na televiziji, ampak so si jih
lahko ogledali tudi na spletni strani. Primer urnika je podan spodaj, v preglednici 3.1.
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Preglednica 3.1: Primer urnika učencev za delo na daljavo (Ministarstvo znanosti in
obrazovanja, 2020)
Ura
9.00–12.00

12.00–14.00
14.00–17.00

Predlog aktivnosti za učenca

Predlog
za
aktivnost
staršev/skrbnikov
Sodelovanje v spletnih učilnicah oziroma Otrokom zagotovijo miren
učenje preko video predavanj na televiziji kotiček, opremo in televizijo
ali spletni strani Šola za življenje.
Sodelovanje, branje, izražanje v pisni in
govorjeni obliki.
Računanje, reševanje in modeliranje
matematičnih nalog.
Počitek vsakih 45 minut.
Kosilo in počitek, pogovor z družinskimi Priprava kosila in pogovor z
člani, igra.
otroki.
Opravljanje nalog, ki jih posreduje učitelj, Sodelovanje z otroki, razredniki
razvijanje ročnih spretnosti (eksperiment, in strokovnimi delavci po
model …), pogovor s starši, raziskovanje na potrebi.
spletu/s pomočjo učbenikov, branje.
Počitek vsakih 45 minut.

Za prihajajoča leta pa je ministrstvo pripravilo načrt, ki bo učencem in učiteljem še bolj olajšal
delo.
3.4.4 AVSTRIJA
Vrata osnovnih šol so se v Avstriji zaprla 18. 3. 2020. Pouk je na začetku potekal v precej slabi
obliki, preko spleta. Za učence, ki doma niso imeli te možnosti, pa so poskrbeli na lokaciji šole.
Avstrijsko ministrstvo za šolstvo je najprej svetovalo, da naj učitelji ne poučujejo novih učnih
vsebin, ampak naj utrjujejo in ponavljajo že naučeno. S tem so se želeli izogniti temu, da učenci,
ki niso imeli zadostne starševske podpore in tehnične opreme, ne bi izpustili določenih novih
učnih snovi. Z raziskavami so ugotovili, da do petine učencev ni komuniciralo z učiteljem.
Vlada je za ta namen zagotovila 12.000 računalnikov oziroma tabličnih računalnikov, prav tako
je namenila ogromna proračunska sredstva za izposojo teh. Kasneje so izdali tudi veliko
podpornega gradiva in praktičnih nasvetov, kako lahko starši podpirajo šolanje na domu. Prav
tako so izdali dokument, ki usmerja učitelje. Glavne točke so, da učitelji podajajo razumljive
naloge, ustrezen obseg nalog, upoštevajo učne zahteve, učno snov vadijo in ponavljajo,
ekonomično ravnajo z materialom in podajo digitalno in analogno zagotovljeno učno snov. Pri
delu na daljavo so najpogosteje komunicirali preko elektronske pošte, na drugem mestu pa je
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bila uporaba različnih platform, kot so Microsoft Teams, Moodle in Google učilnice. Za učno
gradivo in poučevanje so uporabljali tako digitalne kot natisnjene medije. To so bili učbeniki,
delovni listi, video posnetki in video konference (Tengler idr., 2020).
3.4.5 ITALIJA
V Italiji so bile vse šole prisiljene zapreti vrata 4. marca. Večina vzgojno-izobraževalnih
ustanov ni bila pripravljena na tako nenaden prehod s klasičnega pouka na učenje na daljavo,
zato takšen način dela ni bil aktiviran enakovredno po vsej državi. Po analizi so ugotovili, da
ima 45 % učencev (6 do 17 let) z učenjem na daljavo težave zato, ker imajo slabo dostopnost
do orodij (računalnik, tablica ali pametni telefon). Najpogostejše digitalno orodje so bile video
konference (Zoom, Skype in Google Hangouts). Sledile so jim aplikacije za pošiljanje sporočil,
elektronska pošta, virtualna učna okolja (Moodle, Microsoft Teams, Google učilnice). Po
izvedenih raziskavah so rezultati pokazali, da so učenci za opravljanje nalog in učenje porabili
manj časa, kot pa bi ga pri tradicionalni obliki izobraževanja (Mascheroni idr., 2021).
Vsaka država se je v dani situaciji odzvala različno, opazimo pa lahko, da so bile nekatere
končne rešitve podobne (digitalna orodja, virtualna učna okolja, urniki za učence, podpora
vlade pri računalniški opremi in internetu, izdaja dokumentov s smernicami za poučevanje v
izrednih razmerah). S pomočjo analize poteka šolanja na daljavo v drugih državah lahko
pridobimo nove ideje in izboljšamo do zdaj izvedene. Kot na primer uvedba izobraževalnih
televizijskih programov, urnik, ki vključuje tudi aktivnosti staršev, druga digitalna in virtualna
učna okolja (Giovannella idr., 2020).
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4 EMPIRIČNI DEL
Glavni namen dela je raziskati, kako so potekali poučevanje, ocenjevanje in preverjanje učne
snovi pri tehniki in tehnologiji, v razmerah covida-19. Konkretno, na kakšen način so učitelji
podajali določene učne sklope pri tem predmetu, kako so obravnavali izdelavo izdelkov, kjer
običajno uporabljamo delavnico in kako so se lotili ocenjevanja teh.

4.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Za potrebe raziskave sta bila uporabljena kvantitativno-kvalitativni pristop pedagoškega
raziskovanja in kavzalna neeksperimentalna metoda anketnih vprašalnikov.
4.1.1 VZOREC
Način vzorčenja je namenski, saj so za raziskavo bistveni osnovnošolski učitelji tehnike in
tehnologije 6., 7. in 8. razreda, ki so ali trenutno poučujejo na daljavo, zaradi covida-19. Vzorec
obsega 121 učiteljev TIT. 68 (65 %) anketirancev je bilo ženskega spola. Dobri dve tretjini
anketirancev (70 %) imata več kot 20 let delovne dobe.
4.1.2 SPREMENLJIVKE IN NJIHOVO VREDNOTENJE
Odvisne spremenljivke, ki se pojavijo v raziskavi, so:
-

rezultat na ocenjevalni lestvici uporabe metod za podajanje tematik,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici uporabe IKT,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici uporabe e-učnega okolja po posameznih elementih,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici uporabe načina ocenjevanja in pogostosti uporabe,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici o mnenju verodostojnosti ocene pri posameznem načinu
ocenjevanja,

-

mnenja in stališča učiteljev TIT o ocenjevanju učenčevih izdelkov in kriterij
ocenjevanja,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici spodbujanja učencev pri delu na daljavo,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici sodelovanja z ostalimi učitelji,

-

rezultat pri izbiri števila učiteljev, s katerimi sodelujejo,

-

rezultat pri izbiri predmetnih učiteljev, s katerimi sodelujejo,
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-

rezultat pri izbiri predmeta izmenjave,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici ocene pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri
šolanju na daljavo, v primerjavi s šolanjem v šoli,

-

mnenja in stališča učiteljev TIT o kompetencah, ki bodo boljše po šolanju na daljavo,

-

rezultat ocene deleža slabo odzivnih učencev v sklopu razreda,

-

mnenja in stališča učiteljev TIT o načinu motivacije slabo oziroma neodzivnih učencev,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici ocene količina dela,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici ocene težavnosti pouka na daljavo v posameznih
razredih,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici o mnenju/pomoči ali podpore za uspešno izvedbo pouka
na daljavo,

-

rezultat na ocenjevalni lestvici o oceni njihovih izkušenj s poukom na daljavo.

Neodvisne spremenljivke so bile spol in število let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
4.1.3 OPIS INSTRUMENTARIJA
Celoten anketni vprašalnik je vseboval 22 vprašanj. Od tega je bilo 14 vprašanj oblikovanih z
uporabo Likertove lestvice od 0 do 6, kjer imata vrednost 0 in 6 različen pomen pri posameznih
vprašanjih, eno vprašanje z lestvico od 0 do 4, pri čemer 0 pomeni »veliko slabše« in 4 »veliko
boljše«, 2 vprašanji večkratne izbire, 1 vprašanje enkratne izbire in 4 odprta vprašanja. Po tipu
so bila uporabljena zaprta, odprta in polodprta vprašanja.
4.1.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki sem ga sestavila skupaj z mentorjem.
Vprašalnik je bil objavljen na spletni strani 1KA, izpolnjevali pa so ga učitelji in učiteljice TIT
6., 7. in 8. razreda. Spletna povezava, kjer se je nahajal vprašalnik, je bila posredovana učiteljem
s pomočjo socialnih omrežij in preko vodstva šol po elektronski pošti. Sodelovanje je bilo
prostovoljno, na začetku vprašalnika pa je bil predstavljen tudi obrazec za privolitev, skladno z
GDPR (Splošna uredba EU o varstvu podatkov). Sodelujoči so bili seznanjeni, za kakšen namen
se raziskava izvaja in da je popolnoma anonimna. Podatki so se zbirali v času poučevanja
tehnike in tehnologije na daljavo, in sicer 1 mesec. Glavni vsebinski sklopi so metode podajanja
različnih tem pri tehniki in tehnologiji, čas priprave na pouk, ocenjevanje, pridobljeno znanje
in pridobljene kompetence učencev ter medsebojno sodelovanje učiteljev. Merske
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karakteristike bodo preverjene oziroma zagotovljene na različne načine. Veljavnost je bila
preverjena z natančnim premislekom, da bom s pomočjo anketnega vprašalnika lahko
odgovorila na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Objektivnost je bila
zagotovljena tako, da so vsi vključeni dobili enak anketni vprašalnik in navodila. Pri
občutljivosti smo se osredotočili na razčlenjeno Likertovo lestvico od 0 do 6 in od 0 do 4.
Povprečen čas reševanja je bil 10 minut. Na koncu je bilo v celoti veljavnih in rešenih 121
vprašalnikov.
4.1.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Podatki so obdelani z računalniškim programom SPSS. Uporabljena je osnovna deskriptivna
statistika. Izračunane so frekvence (f), odstotki (%), povprečne vrednosti (M) in standardna
odstopanja (SD). Za proučevanje soodvisnosti med statističnimi spremenljivkami je bila
uporabljena korelacijska analiza z uporabo Spearmanove korelacije rangov. Ustreznost merskih
karakteristik smo preverjali z zanesljivostjo in občutljivost. Odprti tip vprašanj je bil obdelan
tako, da smo odgovore razčlenili na kategorije in šteli frekvence posameznih kategorij. Tam,
kjer to ni bilo mogoče, je bila obdelava kvalitativna, kjer so se iskale, utemeljevale in
vzpostavljale povezave med različnimi kategorijami.
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5 REZULTATI
V tem poglavju podajamo rezultate empiričnega dela in interpretacijo tega.

5.1 METODE ZA PODAJANJE RAZLIČNIH TEMATIK
Prvo vprašanje se je nanašalo na pogostost uporabe navedenih metod za podajanje različnih
tem. Med poučevanjem na daljavo so učitelji TIT najbolj uporabljali metodo demonstracije,
najmanj pa operacijsko metodo, kar je razvidno tudi z grafa 5.1.
Pri demonstraciji sta 2 % anketirancev odgovorila, da to metodo uporabljajo zelo redko in

Metoda za podajanje tematik

redko, 13 % občasno, 31 % pogosto in zelo pogosto in 21 % vedno, kadar je to mogoče.

Demonstracija (vzorci, postopki, procesi, video…
Verbalna (razlaga, pripovedovanje, branje,…
Delo s tekstom (učbeniki, delovni listi, navodila)
Izkustveno delo
Projektno delo
Problemski pouk
Operacijska (izdelave shem, animacij, interaktivni…
0

1

2

3

4

5

6

Povprečje pogostoti uporabe

Graf 5.1: Povprečna ocena pogostosti uporabe metod za podajanje različnih tematik
Metodam smo izračunali tudi standardne odklone, ki jih najdemo v preglednici 5.1. Skoraj vse
zajemajo vrednost 1,5. Najvišja vrednost je 1,6, najnižja pa 1,2.
Preglednica 5.1: Standardni odklon za metode podajanja različnih tematik
Metoda
Verbalna (razlaga, pripovedovanje, branje, razgovor, poročanje)
Demonstracija (vzorci, postopki, procesi, video posnetki)
Delo z besedilom (učbeniki, delovni listi, navodila)
Operacijska (izdelave shem, animacij, interaktivni posterji)
Projektno delo
Izkustveno delo
Problemski pouk

38

Std. odklon
1,5
1,2
1,3
1,5
1,5
1,5
1,6

5.2 UPORABA RAZNE IKT PRI POUKU TIT
Drugo vprašanje je zajemalo pogostost uporabe razne IKT. Najpogostejša je bila uporaba
Zooma, sledijo mu Moodle, orodja za risanje in modeliranje, Microsoft Teams, e-Asistent,
spletna stran šole in Jitsi Meet, kar je vidno tudi na grafu 5.2.
Za Zoom je 28 % anketirancev odgovorilo, da te metode ne uporablja, 7 % zelo redko, 6 %
redko, 12 % občasno, 14 % pogosto, 16 % zelo pogosto in 17 % vedno, kadar je to mogoče.
Poleg vseh navedenih učitelji uporabljajo še druge IKT, kot so Google meet, Padlet,
Mentimeter, Youtube, Viber, Whiteboard, Cicso Webex, Nearpod in Cicicad.

Moodle
Zoom
Orodja za risanje in modeliranje (SketchUp, …

IKT

e - Asistent
Microsoft Teams
Spletna stran šole
Jitsi Meet
0

1

2

3

4

5

6

Povprečje pogostosti uporabe

Graf 5.2: Pogostost uporabe razne IKT
V preglednici 5.2 so predstavljeni tudi standardni odkloni za posamezno IKT. Najvišja vrednost
je 2,8, najnižja pa 0,7.
Preglednica 5.2: Standardni odklon za pogostost uporabe razne IKT
IKT
Moodle
Microsoft Teams
e-Asistent
Zoom
Jitsi Meet
Spletna stran šole
Orodja za risanje in modeliranje (SketchUp, Tinkercad, Qcad, Virtualni
laboratorij – phet …)
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Std. odklon
2,5
2,8
2,5
2,3
0,7
2,2
1,7

5.3 UPORABA E-UČNEGA OKOLJA
Naslednje vprašanje se je nanašalo na uporabo e-učnega okolja. Razdeljeno je bilo na čas
priprave na pouk, zaznano težavnost uporabe in zaznane motivacije pri učencih za delo v teh
učilnicah.
Za čas priprave na pouk je zelo malo in malo časa porabil samo 1 % anketirancev, srednje 17 %,
precej 22 %, veliko 36 % in zelo veliko 23 %.
Pri zaznani težavnosti uporabe 4 % anketirancev niso zaznali težav,14 % zelo malo, 21 % malo,
36 % srednjo težavnost, 13 % precej, 12 % veliko, nihče pa zelo veliko.
Pri učencih so motivacijo zaznali vsi, 2 % zelo malo, 8 % malo, 55 % srednje, 27 % precej in
7 % veliko. Nihče pa ni zaznal zelo veliko motivacije, kar je razvidno na grafu 5.3.
Izračunali smo tudi standardni odklon, ki zajema naslednje vrednosti. Za čas priprave 1,1, za

Uporaba e - učnega okolja

zaznano težavnost 1,3 in za podvprašanja 0,8.

Čas priprave

Zaznana težavnost

Motivacija

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotni delež
0 - nisem porabil/a nič časa

1 - zelo malo

2 - malo

3 - srednje

4 - precej

5 - veliko

6 - zelo veliko

Graf 5.3: Uporaba e-učnega okolja

5.4 NAČINI OCENJEVANJA
Vprašanje se je nanašalo na način ocenjevanja in kako pogosto ga učitelji uporabljajo.
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Z grafa 5.4 lahko vidimo, da je bil največkrat uporabljeno ocenjevanje fizičnega izdelka s
povprečno oceno 4,2, ostali našteti načini pa so bili uporabljeni podpovprečno. Najmanj so bile
uporabljene e-platforme za ocenjevanje, npr. Exam.net, s povprečno oceno 0,2.

Fizični izdelek

Način ocenjevanja

Projektno delo
Kviz
Ustno ocenjevanje znanja
Seminarska naloga
Kratki testi oziroma naloge
Pisno ocenjevanje znanja
Uporaba e - platform za ocenjevanje npr. Exam.net
0

1

2

3

4

5

6

Povprečje uporabe

Graf 5.4: Uporaba načinov ocenjevanja
Izračunani so bili tudi standardni odkloni za posamezni način ocenjevanja. Razberemo jih lahko
iz preglednice 5.3. Najvišja vrednost je 2,1, najnižja pa 0,7.
Preglednica 5.3: Standardni odklon za posamezni način ocenjevanja
Način ocenjevanja

Std. odklon

Ustno ocenjevanje znanja

1,8

Pisno ocenjevanje znanja

1,2

Fizični izdelek

1,9

Kratki testi oziroma naloge

1,5

Kviz

1,8

Projektno delo

2,1

Seminarska naloga

1,6

Uporaba e-platform za ocenjevanje, npr. Exam.net

0,7
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5.5 VERODOSTOJNOST OCENE PRI POSAMEZNEM NAČINU
OCENJEVANJA
Vprašanje se je nanašalo na verodostojnost ocene pri posameznem načinu ocenjevanja, glede
na dane razmere. Percepcija učiteljev za najbolj verodostojno oceno se kaže pri ustnem
ocenjevanju znanja, pomembno pa je poudariti, da so bili vsi ostali načini ocenjeni pod srednjo
vrednostjo, kar lahko razberemo z grafa 5.5.

Način ocenjevanja

Ustno ocenjevanje znanja
Fizični izdelek
Projektno delo
Kviz
Seminarska naloga
Kratki testi oziroma naloge
Pisno ocenjevanje znanja
0

1

2

3

4

5

6

Povprečje verodostojnosti ocene

Graf 5.5: Verodostojnost ocene pri posameznem načinu ocenjevanja
Standardni odklon se med posameznim načinom razlikuje največ za 0,3. Predstavljen je v
spodnji preglednici 5.4. Najvišja vrednost je 1,6.
Preglednica 5.4: Standardni odklon za verodostojnost ocene pri posameznem načinu
ocenjevanja
Način ocenjevanja
Ustno ocenjevanje znanja,
Pisno ocenjevanje znanja
Projektno delo
Fizični izdelek,
Kratki testi oziroma naloge,
Seminarska naloga
Kviz

Std. odklon
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
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5.6 OCENJEVANJE IZDELKOV
Pri tem vprašanju so učitelji na primeru opisali, kako ocenjujejo izdelke, v katerem razredu in
kakšni so bili kriteriji ocenjevanja. Učitelji so se lahko odločili za več načinov in predmetov
ocenjevanja.
Z grafa 5.6 je razvidno, da je pri predmetu ocenjevanja prevladoval fizični izdelek, ki ga je
izbralo 68 učiteljev, najmanj pa projektna naloga, ki jo je izbralo 5 učiteljev. Kombinacijo
teoretičnega znanja in izdelka je izbralo 12 učiteljev, tehnično risbo 17, kviz 7, 10 seminarsko
nalogo, 28 učiteljev pa ni navedlo, kako izdelke ocenjujejo.
Fizični izdelek
7

5
Tehnična risba

10

Kombinacija (izdelek in teoretično
znanje)

12

Seminarska naloga
68
Kviz

17

Projektna naloga

Graf 5.6: Predmet ocenjevanja
Pri sredstvih in pri načinih ocenjevanja je prevladovala fotografija, kar vidimo na grafu 5.7.
Torej, da so učenci svoj izdelek fotografirali in posredovali sliko učitelju ali učiteljici. Takšen
način ocenjevanja je imelo 75 učiteljev. 24 učiteljev je izdelke ocenjevalo preko video
konference, 12 preko pisnega poročila, 4 pa bodo izdelke ocenili v šoli.
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4 3

Fotografija

12

Ni navedeno
24
Video konferenca
75
Pisno poročilo
V šoli

29

Video posnetek

Graf 5.7: Sredstva in način ocenjevanja
Učitelji so ocenjevali v različnih razredih. 57 jih je ocenjevalo v 6., 7. in 8. razredu, 11 samo v
6. razredu, 7 samo v 7. razredu in 7 v 8. razredu. Kar 27 učiteljev TIT ni ocenjevalo, kar je
razvidno tudi z grafa 5.8.
7
7

6., 7. in 8. razred

11

Ne ocenjujem
57

12

Ni navedeno
6. razred
7. razred

27
8. razred

Graf 5.8: Ocenjevanje po razredih
Pri kriterijih je imelo 86 učiteljev opisni kriterij, 35 učiteljev pa kriterija ni navedlo. Podanih je
nekaj primerov kriterijev v spodnjih preglednicah 5.5, 5.6 in 5.7. Prvi kriterij je za poljubni
izdelek, drugi je za nosilno konstrukcijo v 6. razredu, tretji pa za izdelek iz odpadne embalaže
– kaskaderski avto, za 7. razred. Podani so opis in točke za posamezno področje ocenjevanja.
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Preglednica 5.5: Primer opisnega kriterija za poljubni izdelek
Točke
15
3
3
3
3
3
SKUPAJ

Opis
Izdelek je narejen
Predstavitev izdelka na ZOOM uri
Izdelek je funkcionalen, deluje
Kakovost izdelave
Pravočasna oddaja fotografij in zahtevane dokumentacije v spletni učilnici
Zahtevnost izdelka
30 točk

Preglednica 5.6: Primer opisnega kriterija za nosilno konstrukcijo, 6. razred
Točke
2
Skica izdelka
2
Tehnološki list

Opis
Oblikovanje ideje (razumljivost skice, samostojnost)
Uporaba tehnične pisave, ustrezen izbor gradiv, orodja,
pripomočkov, operacij
2
Odnos in varnost
Odnos do dela, orodja, poslušanje navodil, uporaba
zaščitne opreme, urejen delovni prostor
4
Natančnost izdelave
Rezanje, upogibanje (točnost mer, robovi), lepljenje
(ujemanje delov, čistost zlepljenih spojev)
1
Racionalna raba gradiv, pravilna raba orodja in pripomočkov
2
Uporabnost izdelka – trdnost
Prenese obremenitev, stabilnost, uporaba profilov
2
Prizadevnost in izvirnost
Aktivnost, dodaš nekaj svojega, izboljšave, čas izdelave,
samostojnost pri delu
Kriterij: 6–8 t = zd (2), 9–10 t = db (3), 11–13 t = pdb (4), 14–15 t = odl (5)

Preglednica 5.7: Primer opisnega kriterija za izdelek iz odpadne embalaže – kaskaderski avto,
7. razred
Točke
2
1
1
1

Opis
Končni videz izdelka z upoštevanjem navodil učitelja
Ustvarjalnost in izvirnost
Dokumentacija – tehnološki list
Urejenost tehnološkega lista, upoštevanje navodil, tehnična pisava, uporaba svinčnika in
geometrijskega orodja
SKUPAJ 5 TOČK

5.7 SPODBUJANJE UČENCEV PRI DELU NA DALJAVO
Vprašanje se je nanašalo na to, kako in v kakšni meri učitelji spodbujajo učence pri delu na
daljavo. Z grafa 5.9 je razvidno, da največ učitelji učence spodbujajo ustno, najmanj pa preko

45

staršev ali skrbnikov. Pri ustnem spodbujanju je samo 1 % anketirancev odgovoril nikoli, 3 %
zelo redko, 3 % redko, 12 % srednje, 15 % občasno, 38 % pogosto in 29 % zelo pogosto.
Navedli so tudi druge načine spodbujanja, preko pogovora, razrednikov, na video konferencah

Način spodbujanja učencev

in pohvala ob oddaji naloge in uspešno opravljenem delu.

Ustno
Novi in zanimivi primeri
Pisno (klepetalnik, elektronska pošta, …)
Učni material in gradivo
Nagrade
Preko staršev/skrbnikov
0

1

2

3

4

5

6

Povprečje spodbujanja učencev

Graf 5.9: Spodbujanje učencev pri delu na daljavo
Izračunali smo tudi standardni odklon za posamezni način spodbujanja, kar je razvidno v
spodnji preglednici 5.8. Največja vrednost je 1,7, najmanjša pa 1,1.
Preglednica 5.8: Standardni odklon za načine spodbujanja učencev pri delu na daljavo
Način spodbujanja
Ustno
Pisno (klepetalnik, elektronska pošta ...)
Učni material in gradivo
Novi in zanimivi primeri
Nagrade
Preko staršev/skrbnikov

Std. odklon
1,3
1,5
1,4
1,1
1,7
1,5

5.8 SODELOVANJE Z UČITELJI
Prvo vprašanje se je nanašalo na sodelovanje z učitelji tehnike in tehnologije oziroma
natančneje na to, preko česa sodelujejo.
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Z grafa 5.10 je razvidno, da največ sodelujejo preko Zooma, Teamsa in Webexa. 11 % je
odgovorilo, da preko tega ne sodelujejo, 8 % zelo redko in redko, 17 % srednje, 13 % občasno
21 % pogosto in zelo pogosto. Najmanj pa preko drugih interesnih združenj.
Poleg naštetega so odgovorili še, preko telefona, Vibra, e-pošte, srečanja učiteljev tehnike in

Način sodelovanja učiteljev

tehnologije in aktivov.
Zoom/Teams/Webex, …
Preko portalov/spletnih učilnic
Sio - Slovensko izobraževalno omrežje
Facebook
Druga interesna združenja
0

1

2

3

4

5

Povprečje sodelovanja

6

Graf 5.10: Sodelovanje učiteljev tehnike in tehnologije
Izračunali smo tudi standardni odklon za posamezne načine sodelovanja, ki jih najdemo v
preglednici 5.9. Zajemal je vrednosti 2,2, 2,0 in 1,7.
Preglednica 5.9: Standardni odklon za posamezni način sodelovanja
Način sodelovanja
Preko portalov/spletnih učilnic
Zoom/Teams/Webex …
Facebook
Sio – Slovensko izobraževalno omrežje
Druga interesna združenja

Std. odklon
2,0
2,0
2,2
2,0
1,7

Naslednja vprašanja pa so se nanašala na splošno sodelovanje učiteljev med šolskim letom.
Drugo vprašanje iz tega sklopa se je nanašalo na število učiteljev, s katerimi sodelujejo. Z grafa
5.11 lahko razberemo, da je 64 % anketirancev odgovorilo, da sodelujejo z 0–10 učitelji, 23 %
z 11–30 učitelji, 7 % z 31–60 učitelji in 5 % z več kot 100 učitelji.
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Velikost skupine
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Graf 5.11: Število učiteljev, s katerimi sodelujejo
Tretje vprašanje tega sklopa se je nanašalo na to, s katerimi učitelji sodelujejo. Z grafa 5.12 je
razvidno, da jih je kar 95 % odgovorilo, da sodelujejo z učitelji tehnike in tehnologije, 65 % z
učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete, 64 % z učitelji matematike, 60 % z učitelji
računalništva, 29 % pa jih sodeluje še z drugimi učitelji.

Učitelji tehnike in tehnologije

Skupina učiteljev

Učitelji, ki poučujejo naravoslovne
predmete
Učitelji matematike
Učitelji računalništva
Drugimi
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotni delež sodelujočih učiteljev
Graf 5.12: Sodelovanje z učitelji, ki poučujejo različne predmete
Četrto vprašanje tega sklopa pa se je nanašalo na predmet izmenjave. Na grafu 5.13 vidimo, da
je večina odgovorila, da so bile predmet izmenjave izkušnje in primeri dobre prakse. 74 % je
odgovorilo delo z učenci in strokovno znanje, 71 % gradivo, 31 % znanje didaktike in 13 %
drugo.
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Predmet izmenjave učiteljev

Izkušnje in primeri dobre prakse
Delo z učenci
Strokovno znanje
Gradivo
Znanje didaktike
Drugo
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotni delež učiteljev
Graf 5.13: Predmet izmenjave

5.9 ZNANJE IN KOMPETENCE
Naslednje vprašanje se je nanašalo na oceno pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri
šolanju na daljavo, v primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za
uspešno nadaljnje izobraževanje. Najbolje so ocenili rabo IKT, najslabše pa znanje. Vse naštete,
razen raba IKT in iznajdljivost/inovativnost, so bile ocenjene podpovprečno, kar je razvidno z
grafa 5.14.

Raba IKT

Kompetence in znanje

Iznajdljivost/inovativnost
Ustvarjalnost
Samoiniciativnost

Sposobnost samoregulacije učnega procesa
Samoučinkovitost
Sodelovanje z drugimi
Sposobnost koncentracije
Sposobnost praktičnega dela
Znanje
0

1

2

3

4

Povprečje ocene pridobljenega znanja in kompetenc
Graf 5.14: Ocena pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri šolanju na daljavo, v
primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za uspešno nadaljnje
izobraževanje
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Iz preglednice 5.10 je razvidno, da je za IKT 1 % anketirancev ocenil, da bo raba veliko slabša,
2 % malo slabša, 16 % enaka, 46 % malo boljša, 35 % veliko boljša. Povprečna ocena za rabo
IKT je bila 3,1, standardni odklon pa 0,8. Za znanje, ki je bilo ocenjeno najslabše, je bila
povprečna ocena 0,9, standardni odklon pa prav tako 0,8.
Preglednica 5.10: Ocena pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri šolanju na daljavo, v
primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za uspešno nadaljnje
izobraževanje
Podvprašanja

Raba IKT

0–
veliko
slabše
38 (31
%)
1 (1 %)

Ustvarjalnost

7 (6 %)

Znanje

Sodelovanje z drugimi

31 (26
%)
Iznajdljivost/inovativnost 7 (6 %)
Samoiniciativnost
Samoučinkovitost
Sposobnost praktičnega
dela
Sposobnost
koncentracije
Sposobnost
samoregulacije učnega
procesa

19 (16
%)
17 (14
%)
45 (38
%)
24 (20
%)
23 (19
%)

Odgovori
1 – malo 2 – enake 3 – malo 4 –
slabše /podobne boljše veliko
boljše
58 (48 21 (17 %) 3 (2 %) 1 (1 %)
%)
3 (2 %) 19 (16 %) 56 (46 42 (35
%)
%)
35 (29 59 (49 %) 15 (12 5 (4 %)
%)
%)
50 (41 23 (19 %) 13 (11 4 (3 %)
%)
%)
18 (15 56 (46 %) 34 (28 6 (5 %)
%)
%)
41 (34 35 (29 %) 19 (16 7 (6 %)
%)
%)
51 (42 32 (26 %) 15 (12 6 (5 %)
%)
%)
38 (31 29 (24 %) 7 (6 %) 2 (2 %)
%)
60 (50 29 (24 %) 5 (4 %) 3 (2 %)
%)
44 (36 24 (20 %) 23 (19 7 (6 %)
%)
%)

Povprečn Std. odklon
Skupaj a ocena

121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)
121 (100
%)

0,9

0,8

3,1

0,8

1,8

0,9
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1,1
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1,6
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1,0

1,0

1,2
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5.10 KOMPETENCE, KI SO JIH DOSEGLI UČENCI, PO MNENJU
UČITELJEV
Vprašanje se je nanašalo na to, kje anketiranci vidijo boljše kompetence učencev. Z grafa 5.15
lahko razberemo: 82 jih je odgovorilo, da vidijo boljše kompetence pri uporabi IKT, 18 pri
samoregulaciji, 11 pri ustvarjalnosti in iznajdljivosti, 8 pri sodelovanju in učnem okolju, 2 pa
sta odgovorila drugo. 11 jih je odgovorilo, da ne vidijo boljših kompetenc.
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Uporaba IKT
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Samoregulacija
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Ustvarjalnost in iznajdljivost
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Sodelovanje in učno okolje

Drugo

Graf 5.15: Kompetence, ki so jih dosegli učenci, po mnenju učiteljev

5.11 DOSEGANJE TAKSONOMSKIH CILJEV
Vprašanje se je nanašalo na osredotočanje na doseganje taksonomskih ciljev (Bloomova
taksonomska lestvica) pri pouku na daljavo. Anketiranci se najbolj osredotočajo na
razumevanje, najmanj na memoriranje, kar opazimo na grafu 5.16.

Taksonomski cilj

Razumevanje
Kreacija
Evalvacija
Analiza
Uporaba
Memoriranje
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1
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Povprečna ocena osredotočanja na doseganje taksonomskega cilja
Graf 5.16: Doseganje taksonomskih ciljev
Pri razumevanju je 1 % odgovoril redko, 5 % srednje, 8 % občasno, 55 % pogosto in 31 % zelo
pogosto. Povprečje je bilo 5,1 standardni odklon pa 0,81, kar je razvidno tudi v preglednici
5.11.
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Preglednica 5.11: Doseganje taksonomskih ciljev
Podvprašanja

Memoriranje

Razumevanje

Analiza

Uporaba

Evalvacija

Kreacija

Odgovori
0 - se ne
1234–
56 - zelo Skupaj
osredotočam zelo redko srednje občasno pogosto pogosto
redko
7 (6 %)
19 17 (14 37 (31 18 (15 20 (16 3 (2 %) 121
(16
%)
%)
%)
%)
(100
%)
%)
0 (0 %)
0 (0 1 (1 %) 7 (6 %) 10 (8 %) 66 (54 38 (31 121
%)
%)
%)
(100
%)
0 (0 %)
3 (2 1 (1 %) 26 (21 41 (34 35 (29 15 (12 121
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
2 (2 %)
3 (2 11 (9 31 (26 37 (31 26 (21 11 (9 %) 121
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
1 (1 %)
2 (2 11 (9 20 (17 26 (21 40 (33 21 (17 121
%)
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
0 (0 %)
2 (2 8 (7 %) 23 (19 31 (26 38 (31 19 (16 121
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)

Povprečna Std.
ocena
odklon

2,9

1,5

5,1

0,8

4,2

1,1

3,8

1,3

4,2

1,3

4,3

1,2

5.12 OCENA DELEŽA SLABO ODZIVNIH UČENCEV
Vprašanje se je nanašalo na oceno deleža slabo odzivnih učencev, torej tistih, ki ne oddajajo
domačih nalog, raznovrstnih izdelkov, ne sodelujejo in niso prisotni na video konferencah (v
sklopu razreda). Največ učiteljev je ocenilo, da je delež slabo odzivnih učencev 10-odstotni,
najmanj pa 33 %. Ostali podatki so prikazani tudi na grafu 5.17.
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Graf 5.17: Ocena deleža slabo odzivnih učencev

5.13 MOTIVIRANJE UČENCEV
Vprašanje se je nanašalo na to, kako učitelji spodbujajo motivacijo v učencih, ki so slabo
odzivni. Z grafa 5.18 je razvidno, da je najpogostejši odgovor, za katerega se je odločilo 51
učiteljev, da takšnega učenca motivirajo tako, da opravijo razgovor z učencem. 31 jih je
odgovorilo, da posredujejo obvestilo staršem in se s starši pogovorijo, 8 učiteljev obvesti z
besedilnim sporočilom, 26 obvesti razrednika in se z njim pogovori, 5 pa se jih obrne tudi na
svetovalno službo.
5

8

Razgovor z učencem
Pogovor s starši
51

26

Razrednik
Tekstovno sporočilo
Svetovalna služba
31

Graf 5.18: Spodbujanje motivacije v učencih
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5.14 KOLIČINA DELA PRI POUKU NA DALJAVO
To vprašanje se je nanašalo na oceno učiteljeve količine dela pri pouku na daljavo. Pri vseh
naštetih je bila količina dela ocenjena nadpovprečno, kar smo tudi pričakovali. Z grafa 5.19
lahko razberemo, da so anketiranci s povprečjem 5,0 ocenili, da so imeli največjo količino dela
pri pripravi, najmanjšo pa pri aktivnostih, povezanih s starši/skrbniki učencev, s povprečjem
3,5.

AKtivnost učitelja

Priprava
Preverjanje in ocenjevanje
Izvedba pouka

Aktivnosti povezane z izven šolskimi dejavnosti
(izobraževanja, usposabljanja, sestanki…)
Aktivnosti povezane s kolektivom
Aktivnosti povezane s starši/skrbniki učencev
0

1

2

3

4

5

6

Povprečna ocena količine dela
Graf 5.19: Količina dela pri pouku na daljavo
Največ učiteljev (kar 47 %) je ocenilo, da je količina dela za pripravo zelo velika, 22 % velika,
21 % precejšna, 6 % srednja in 4 % majhna. Vrednost standardnega odklona je 1,14. Pri
aktivnostih, povezanih s starši/skrbniki učencev, je 29 % učiteljev ocenilo, da je količina dela
srednja, 24 % majhna, 17 % precejšnja, 15 % velika, 11 % zelo velika in 4 % zelo majhna.
Vrednost standardnega odklona je 1,39, ostale podatke razberemo tudi iz preglednice 5.12.
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Preglednica 5.12: Količina dela pri pouku na daljavo
Podvprašanja

Odgovori
Povprečn Std.
0 – nič 1 – zelo 2 –
3–
4–
5–
6 – Skupaj a ocena odklon
dela majhn majhn srednja precejšnja velika zelo
a
a
velika
Priprava
0 (0 %) 0 (0 %) 5 (4 %) 7 (6 %) 25 (21 %) 27 (22 57 (47 121
5,0
1,1
%)
%)
(100
%)
Izvedba pouka 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (5 %) 36 (30 30 (25 %) 33 (27 16 (13 121
4,1
1,1
%)
%)
%)
(100
%)
Preverjanje in 2 (2 %) 3 (3 %) 8 (7 %) 19 (16 23 (19 %) 32 (27 33 (28 121
4,4
1,5
ocenjevanje
%)
%)
%)
(100
%)
Aktivnosti,
1 (1 %) 3 (2 %) 6 (5 %) 57 (47 24 (20 %) 22 (18 8 (7
121
3,6
1,2
povezane s
%)
%)
%)
(100
kolektivom
%)
Aktivnosti,
0 (0 %) 5 (4 %) 29 (24 35 (29 21 (17 %) 18 (15 13 (11 121
3,5
1,4
povezane s
%)
%)
%)
%)
(100
starši/skrbniki
%)
učencev
Aktivnosti,
1 (1 %) 5 (4 %) 12 (10 36 (30 29 (24 %) 21 (17 17 (14 121
3,8
1,4
povezane z
%)
%)
%)
%)
(100
izvenšolskimi
%)
dejavnosti
(izobraževanja,
usposabljanja,
sestanki …)

5.15 TEŽAVNOST POUKA NA DALJAVO V POSAMEZNIH RAZREDIH
Vprašanje se je nanašalo na oceno težavnosti pouka na daljavo v posameznih razredih. Ocena
se bistveno ne razlikuje, kar lahko vidimo na grafu 5.20.
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Povprečna ocena težavnosti pouka na daljavo
Graf 5.20: Težavnost pouka na daljavo v posameznih razredih
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Ocena povprečja za 8. razred je 4,0, za 7. razred je 3,8, za 6. razred pa 3,7, kar razberemo tudi
iz preglednice 5.13. Standardni odklon je za 7. in 8. razred enak, z vrednostjo 1,3. Za 6. razred
pa zajema vrednost 1,4, torej bistvene razlike ni.
Preglednica 5.13: Težavnost pouka na daljavo v posameznih razredih
Podvprašanja

6. razred

7. razred

8. razred

Odgovori
Povprečn Std.
0 – ni 1 – zelo 2 –
3–
4–
5–
6 – Skupaj a ocena odklon
težav majhn majhn srednja precejšnja velika zelo
en
a
a
velika
3 (3 5 (4 %) 8 (7 %) 37 (31 31 (26 %) 25 (21 11 (9 121
3,7
1,4
%)
%)
%)
%)
(100
%)
4 (3 3 (2 %) 6 (5 %) 40 (33 32 (26 %) 25 (21 11 (9 121
3,8
1,3
%)
%)
%)
%)
(100
%)
3 (2 2 (2 %) 6 (5 %) 35 (29 31 (26 %) 28 (23 16 (13 121
4,0
1,3
%)
%)
%)
%)
(100
%)

5.16 POMOČ/ALI PODPORA ZA USPEŠNO IZVEDBO POUKA NA
DALJAVO
Vprašanje se je nanašalo na to, kakšno je njihovo mnenje o tem, kje potrebujejo največ pomoči
ali podpore za uspešno izvedbo pouka na daljavo. Na grafu 5.21 vidimo, da so v splošnem
odgovorili, da potrebujejo podpovprečno pomoč pri vseh sklopih, največ pri vključitvi učencev
v izobraževalni proces, najmanj pa pri strokovnem znanju.
Pomoč so potrebovali tudi pri delu s problematičnimi učenci, ocenjevanju in iskanju novih
rešitev.
Pri vključitvi učencev v izobraževalni proces

Področje

Inovativnost
Znanje IKT
Osebna motivacija
Pri delu s starši/skrbniki
Didaktično znanje
Strokovno znanje
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Povprečna ocena učiteljev za podporo na posameznem področju
Graf 5.21: Pomoč ali podpora za uspešno izvedbo pouka na daljavo
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Pri vključitvi učencev v izobraževalni proces je največ učiteljev (28 %) odgovorilo običajno,
24 % večkrat, 17 % redko, 13 % zelo redko, 11 % zelo pogosto, 2 % sta odgovorila, da vedno
potrebujejo pomoč in 5 % jih je odgovorilo, da pomoči ne potrebujejo, kar lahko razberemo
tudi iz preglednice 5.14.
Preglednica 5.14: Pomoč ali podpora za uspešno izvedbo pouka na daljavo
Podvprašanja

Odgovori
Povprečna Std.
odklon
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%)
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%)
%)
%)
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Znanje IKT
14 (12 21 (17 21 (17 24 (20 29 (24 9 (7 %) 3 (2 %) 121
2,6
1,6
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
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9 (7 14 (12 30 (25 25 (21 31 (26 11 (9 %) 1 (1 %) 121
2,8
1,4
%)
%)
%)
%)
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(100
%)
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18 (15 20 (17 18 (15 27 (23 25 (20 11 (9 %) 2 (2 %) 121
2,5
1,6
motivacija
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
Pri delu s
21 (17 18 (15 33 (27 26 (21 14 (12 8 (7 %) 1 (1 %) 121
2,2
1,5
starši/skrbniki %)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
Pri vključitvi
6 (5 16 (13 21 (17 34 (28 29 (24 13 (11 2 (2 %) 121
2,9
1,4
učencev v
%)
%)
%)
%)
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%)
(100
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%)
proces

5.17 OCENA IZKUŠENJ S POUKOM NA DALJAVO
Zadnje vprašanje se je nanašalo na oceno njihovih izkušenj s poukom na daljavo na splošno.
Njihova ocena je bila povprečna, kar lahko razberemo tudi z grafa 5.22. Najboljše so ocenili
zadovoljstvo in vpliv na kolektiv, s povprečjem 3,2, najslabše pa vpliv na učence s povprečjem
2,9.
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Graf 5.22: Ocena izkušenj s poukom na daljavo
Torej je največ učiteljev ocenilo izkušnje s srednje. Iz preglednice 5.15 lahko razberemo, da je
standardni odklon zadovoljstva 1,1, vpliva na kolektiv pa 1,2.
Preglednica 5.15: Ocena izkušenj s poukom na daljavo
Podvprašanja

Odgovori
0 – zelo
1–
2–
3–
4–
slabe pretežno slabe srednje dobre
izkušnje slabe
Zadovoljstvo
2 (2 %) 6 (5 %) 15 (12 53 (44 37 (31
%)
%)
%)
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8 (7 %) 8 (7 %) 28 (23 31 (26 35 (29
poklica učitelja
%)
%)
%)
TIT
Verodostojnost 3 (2 %) 9 (7 %) 31 (26 39 (32 26 (21
%)
%)
%)
Vpliv na
2 (2 %) 7 (6 %) 27 (22 48 (40 26 (22
kakovost
%)
%)
%)
podanega
znanja
Vpliv na
6 (5 %) 8 (7 %) 25 (21 44 (36 29 (24
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%)
%)
%)
Vpliv na
3 (3 %) 8 (7 %) 16 (13 52 (43 28 (23
kolektiv
%)
%)
%)
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5.18 KORELACIJSKA ANALIZA
Med posameznimi statističnimi spremenljivkami smo iskali tudi korelacije in s tem stopnjo
povezanosti, kjer smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (ρ). Uporabo tega je
narekovala porazdelitev podatkov, ki ni ustrezala normalni porazdelitvi in temu sledi uporaba
neparametričnega testa. Za test normalnosti smo uporabili Shapiro-Wilkov test normalnosti, saj
je izmed vseh testov normalnosti najmočnejši (Razali in Wah, 2011). Teste smo izvedli v
programu IBM SPSS (v.25). Tako kot pri vseh ostalih statističnih testih smo za stopnjo
značilnosti, torej α, vzeli α = 5 % in na osnovi rezultata sklepamo z določeno stopnjo tveganja
zavrnitev ničelne hipoteze (α < 0,05).
Za mero moči oziroma povezanosti med spremenljivkami smo privzeli, kot sta definirala
Dancey in Reidy (2020):
-

|0| ni povezanosti,

-

|0,01–0,09|: neznatna (pozitivna/negativna) povezanost,

-

|0,10–0,39|: nizka (šibka) povezanost,

-

|0,40–0,69|: srednja (zmerna) povezanost,

-

|0,70–0,99|: visoka (močna) povezanost, in

-

|1| popolna (funkcijska) povezanost.

Zanimala nas je povezava osredotočanja na doseganje taksonomskih ciljev s težavnostjo pouka
na daljavo po posameznih razredih. Povezanost se je pojavila pri 7. razredu in taksonomskem
cilju analiza in je nizka, kar je vidno v preglednici 5.16. Torej je bila specifična uporaba
taksonomskega cilja analize zaznana v 7. razredu. Pri ostalih razredih se učitelji niso posebej
osredotočili na doseganje posameznih taksonomskih ciljev.
Preglednica 5.16: Korelacija med osredotočanjem na doseganje taksonomskih ciljev in
razredom
Taksonomski cilj
Analiza

Korelacijski koeficient
Stopnja značilnosti (dvostranski test)
N

7. razred
0,180
0,048
122

Raziskali smo tudi povezavo med oceno pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri šolanju
na daljavo, v primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za uspešno
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nadaljnje izobraževanje s težavnostjo pouka na daljavo po posameznih razredih. Negativna
korelacija se je pojavila pri znanju in vseh treh razredih, vidna v preglednici 5.17. Najmanjša
je bila pri 6. razredu z –0,197 (nizka povezanost), malo višja pri 7. razredu z –0,258 (šibka
povezanost) in najvišja pri 8. razredu z –0,367 (nizka povezanost). Pri 8. razredu se je pojavila
korelacija tudi s sposobnostjo praktičnega dela in sposobnostjo koncentracije. Obe sta bili nizki,
in sicer –0,209 in –0,228. Prav tako je bila sposobnost koncentracije nizko povezana s 6.
razredom, z vrednostjo –0,224. Razvidno je, da učenci v 8. razredu boljše dosegajo kompetence
in znanje, pridobljeno na daljavo, kot pa učenci v 6. in 7. razredu.
Preglednica 5.17: Korelacija med oceno pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri
šolanju na daljavo v primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za
uspešno nadaljnje izobraževanje s težavnostjo pouka na daljavo po posameznih razredih
Kompetenca
Znanje

Korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranski test)
N
Ustvarjalnost
Korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranski test)
N
Sodelovanje
z Korelacijski
drugimi
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranski test)
N
Sposobnost
Korelacijski
praktičnega dela
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranski test)
N
Sposobnost
Korelacijski
koncentracije
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranski test)
N

6. razred
–0,197

7. razred
–0,258

8. razred
–0,367

0,030

0,004

0,000

121

122
–0,184

122
–0,220

0,042

0,015

122

122
–0,201
0,026
122
–0,209
0,021

–0,224

122
–0,228

0,014

0,012

121

122
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Pri pogostosti uporabe danih metod za podajanje različnih tem po posameznih razredih se je
pojavila nizka korelacija z vrednostjo 0,222 pri 6. razredu z demonstracijo, kar lahko razberemo
iz preglednice 5.18. Torej je bila v 6. razredu zaznana specifična raba metode (demonstracija),
medtem ko pri 7. in 8. razredu specifične rabe neke metode ni bilo, ampak so bile enako
uporabljene vse.
Preglednica 5.18: Korelacija med pogostostjo uporabe danih metod za podajanje različnih tem
po posameznih razredih
Metoda
Demonstracija
(vzorci, Korelacijski koeficient
postopki,
procesi,
video Stopnja
značilnosti
posnetki)
(dvostranski test)
N

6. razred
0,222
0,015
121

V preglednici 5.19 vidimo, da se je korelacija med pogostostjo uporabe IKT pri pouku tehnike
in tehnologije po posameznih razredih pokazala v 8. razredu pri Zoomu. Povezanost je nizka, z
vrednostjo 0,251. Torej je bila specifična raba IKT v 8. razredu tehnologija Zoom.
Preglednica 5.19: Korelacija pri pogostosti uporabe IKT pri pouku tehnike in tehnologije po
posameznih razredih
IKT
Zoom

8. razred
Korelacijski koeficient
0,251
Stopnja
značilnosti 0,005
(dvostranski test)
N
121

Korelacija pri uporabi načina ocenjevanja in pogostosti uporabe po posameznih razredih se je
pokazala pri ustnem ocenjevanju znanja in 8. razredu. Povezava je nizka, z vrednostjo 0,245,
kar lahko razberemo iz preglednice 5.20. V 8. razredu je torej prevladoval specifičen način
ocenjevanja znanja, to je ustno ocenjevanje.
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Preglednica 5.20: Korelacija pri uporabi načina ocenjevanja in pogostosti uporabe po
posameznih razredih
Način ocenjevanja
Ustno ocenjevanje

8. razred
Korelacijski koeficient
0,245
Stopnja
značilnosti 0,006
(dvostranski test)
N
122

Nizka korelacija pri spodbujanju učencev pri delu na daljavo po razredih se je pojavila pri
ustnem spodbujanju, v 7. in 8. razredu, z vrednostim 0,213 in 0,217, kar je razvidno iz
preglednice 5.21. Učitelji so morali učence 7. in 8. razreda bolj spodbujati ustno.
Preglednica 5.21: Korelacija pri spodbujanju učencev pri delu na daljavo po razredih
Način spodbujanja
Ustno

7. razred
Korelacijski koeficient
0,213
Stopnja
značilnosti 0,019
(dvostranski test)
N
121
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8. razred
0,217
0,017
121

6 DISKUSIJA
V tem poglavju podajamo odgovore na raziskovalna vprašanja in oblikujemo smernice in
priporočila za učitelje TIT v smeri optimizacije učinkovitosti pouka.
RV1: Katera metoda poučevanja je najprimernejša za posamezne učne sklope tehnike in
tehnologije na daljavo?
Kot najprimernejšo metodo označujemo metodo, ki so jo med poučevanjem na daljavo učitelji
uporabljali najpogosteje. Z grafa 5.1 lahko razberemo, da je bila to metoda demonstracije s
povprečjem 4,5, kamor smo uvrstili vzorce, postopke, procese, video posnetke in podobno. V
skladu z dokumentom Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s
covidom-19, je smiselno, da je bila ta metoda uporabljena največkrat (Flogie idr., 2021). Z
video posnetki in vnaprej posnetimi razlagami lahko učenci delajo v takšnem tempu, ki si ga
narekujejo sami, usvojijo le temeljne informacije in to naredijo, kadar želijo in kadar lahko.
V že izvedeni raziskavi (Krecenbaher Mernik, 2020) so učitelji TIT odgovorili, da so v veliki
večini za poučevanje uporabljali asinhrone oblike. Prevladovale so tri oblike; učne aktivnosti
za samostojno učenje, uporaba e-gradiv in video posnetki za samostojni ogled, kar je podobno
kot v naši raziskavi.
Pri obravnavi teoretičnega dela vseh učnih sklopov TIT od 6. do 8. razreda je izbira metod
večja, saj je ustreznih več (demonstracija, verbalna, delo z besedilom …), medtem ko je pri
učnih sklopih s tehničnim risanjem zelo pomembno, da učenci poleg verbalne razlage dobijo
tudi vizualen vpogled (na primer video posnetek – demonstracija). Enako velja pri učnih sklopih
z elektriko, motorji, uporabo orodij, strojev in pripomočkov, kjer ni dovolj samo besedna
razlaga. Tukaj je obvezna demonstracija, ki jo dosežemo s postopki, procesi, video posnetki.
Kot najmanj uporabljeno so učitelji označili operacijsko metodo. Predvidevamo, da je metoda
demonstracije učiteljem najbližja, zato tudi največkrat uporabljena. Izdelava shem, animacij in
interaktivnih posterjev zahteva nekoliko višje znanje uporabe računalnika, ne pomeni pa, da ni
primerna. Pri nekaterih učnih snoveh, kot so motorji ali elektrika, je ta metoda ustrezna.
Pomembno je torej, da učitelj izbere metodo, ki bo ustrezala učni snovi, ki jo tisti trenutek
podaja učencem. Vsaka metoda je na svoj način ustrezna pri določeni učni snovi.
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RV2: Kako pogosto učitelji pri pouku TIT na daljavo uporabljajo razno IKT in kakšna
je zaznava posameznih elementov?
Pri delu na daljavo so kot najpogostejšo IKT, ki so jo uporabljali, označili Zoom in Moodle s
povprečno vrednostjo 2,9, za tem pa so sledila orodja za risanje in modeliranje, s povprečno
vrednostjo 2,8, kar lahko razberemo z grafa 5.2., ostale IKT so bile uporabljene podpovprečno.
Menimo, da so rezultati smiselni in se skladajo tudi z vsemi priporočili in smernicami, ki so jih
učitelji dobili od ministrstva med šolanjem na daljavo. Uporaba Zooma, ki je platforma za
izvajanje video konferenc, je za demonstracijo in boljšo predstavo učencev zelo pomembna in
se sklada tudi z načelom nazornosti, ki pravi, da naj učitelj učencem omogoči, da učenci
neposredno dojemajo objektivno stvarnost (Gerlič, 2000). Moodle je spletna učilnica, kjer
lahko učenci dostopajo do datotek, video posnetkov, slik, kvizov in ostalih učnih gradiv. Pri
uporabi tega so učenci samostojno, ob želenem času dostopali do gradiva in imeli svoj tempo.
Pričakovano je bilo, da bodo na višjih mestih uporabe tudi orodja za risanje in modeliranje. V
učnem načrtu je pri priporočenih vsebinskih sklopih, natančneje pri dokumentaciji, zapisano,
da učenci v 6., 7. in 8. razredu uporabljajo računalniški program za risanje. Najprej spoznajo
pravila risanja in to izvajajo ročno, potem pa naj bi risali z računalniškim orodjem. Ker je to del
rednega učnega načrta in ker je pouk potekal preko računalnikov, je smiselno, da so učitelji
uporabo teh še nadgradili in umestili v svoje učne ure. Pomembno je le, da je uporaba teh orodij
učencem dobro predstavljena in da učenci dobijo ustrezna navodila. Lahko so pisna, še boljše
pa je, da se učenci učijo ob video posnetku ali živi razlagi preko klica. Podobno IKT so
uporabljali tudi v zgoraj navedenih državah. Najbolj uporabljene so bile Zoom, Skype, sledila
pa sta Moodle in Teams.
Menimo, da je za pouk ustrezna vsa IKT, ki nudi nalaganje datotek, video konference in klepet.
Najboljše je, da je vse to za učence zbrano na enem mestu (kot na primer Teams) ali pa v
kombinaciji dveh (Zoom in Moodle). Podajanje gradiva in vsega ostalega mora biti čim bolj
urejeno in sistematično, da se učenci lahko znajdejo. Tudi učiteljem bo lažje, če bodo imeli
urejen sistem. Na sliki 6.1 lahko vidimo primer na platformi Microsoft Teams, kjer imajo učenci
za vsak predmet posebej ustvarjeno ekipo, spodaj pa so ekipe za poučevanje TIT. Znotraj
posamezne ekipe lahko učenci z učečim učiteljem nekega predmeta izmenjujejo učna gradiva
(dokumente, slike, video posnetke, internetne povezave in ostalo), klepetajo in imajo video
konferenčne klice. Pomembne didaktične napotke in primerno IKT najdemo tudi v dokumentu
Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu TIT (Fišer idr., 2021).
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Slika 6.1: Teams ekipe (lasten vir)
RV3: Kakšen način ocenjevanja znanja pri tehniki in tehnologiji je smiseln pri
poučevanju na daljavo?
Pri ocenjevanju na daljavo so učitelji kot najpogosteje uporabljen način ocenjevanja označili
fizični izdelek, kar smatramo kot po njihovem mnenju najbolj smiseln način ocenjevanja pri
TIT. Na drugem mestu je bilo projektno delo, pomembno pa je omeniti, da so bili vsi načini,
razen fizičnega izdelka, uporabljeni podpovprečno, kot prikazujeta graf 5.4 in 5.6. Fizični
izdelek je poleg projektnega dela pri rednem poteku pouka TIT najpogostejši način ocenjevanja,
ki se je po pridobljenih podatkih prenesel tudi k ocenjevanju na daljavo med Covidom, kar smo
tudi pričakovali. Če si ogledamo digitalni učni načrt, ki prikazuje, katere učne cilje je smiselno
usvojiti na daljavo, lahko opazimo, da so za fizični izdelek priporočeni samo učni cilji, ki
zajemajo izdelek iz papirja v 6. razredu. Če povzamemo, da so učitelji odgovarjali v splošnem,
pa so po odgovorih sodeč vseeno poiskali alternative za druge materiale in preverjali tudi tiste
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učne cilje. Ker v 8. razredu poteka obdelava kovin, je smiselno, da učitelji niso od učencev
zahtevali izdelave izdelkov na daljavo, zato je prevladovala specifična raba načina ocenjevanja,
to je ustno ocenjevanje znanja, preglednica 5.20.
Menimo, da pri poučevanju na daljavo ni smiselno za vso učno snov in za vse razrede kot način
ocenjevanja uporabiti samo fizični izdelek. Res je, da je takšen način ocenjevanja znanja
učencem že znan, kar pomeni, da so učitelji ocenjevali v skladu s priporočili, ki jih je izdal
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2020). Pomembno pa je omeniti, da se tukaj težko
osredotočimo na učenčevo izvedbo obdelovalnih postopkov, uporabo strojev, orodij in
pripomočkov, kar je pri izdelkih ključnega pomena (Orel in Jurjevčič, 2020). Prepričati se
moramo tudi, da imajo učenci ustrezne pogoje in možnosti za izdelavo izdelka. Če imajo vsi
učenci vse to izpolnjeno, potem to lahko nemoteno izvajamo. Za preverjanje in ocenjevanje
znanja teoretične narave, ki se pojavi v vseh treh razredih, je primeren tudi kviz, ustno
ocenjevanje znanja ali kakšna druga oblika. Za ocenjevanje tehničnega risanja in elektrike pa
lahko uporabimo orodja za risanje in modeliranje (SketchUp, Tinkercad, Qcad, Virtualni
laboratorij – phet …).
RV4: Kako učitelji izdelke učencev pri tehniki in tehnologiji ocenjujejo na daljavo?
Učitelji so izdelke učencev na daljavo ocenjevali na različne načine. Najbolj je izstopalo
ocenjevanje preko fotografij, sledili so video konferenca, pisno poročilo, ocenjevanje v šoli in
video posnetki, razvidno na grafu 5.7. Največ učiteljev je zapisalo, da ocenjuje v 6., 7. in 8.
razredu, kar 31 pa jih sploh ni ocenjevalo, kar lahko razberemo na grafu 5.8. Če je učitelj
ocenjeval izdelek preko fotografij, je moral učenec poslikati izdelek iz čim več zornih kotov in
čim bolj natančno. Nato je s pomočjo opisnega kriterija učencev izdelek ocenil. Ocenjevanje
preko video konference je potekalo s pomočjo kamere. Učenec je svoj izdelek nazorno pokazal
na kameri in opravil zagovor izdelka. Pri pisnem poročilu so učenci vključili natančne
fotografije izdelka, dokumentacijo (načrte, skice, tehnološki list) in natančen opis postopka
izdelave, primer je viden v prilogi 9.2. Učenci ga lahko izpolnijo kar v Wordovem dokumentu.
Nekateri učitelji so se ocenjevanja lotili tako, da so učenci s predhodno sestavljenim in
predstavljenim kriterijem ocenjevanja izdelek izdelali doma. Po končanem šolanju na daljavo
pa so izdelke prinesli v šolo k pouku in so jih učitelji ocenili tam. Vsi postopki, ki so navedeni
zgoraj, so ustrezni in primerni za ocenjevanje na daljavo. Učitelji morajo pri tem upoštevati
učenčeve razmere (kamera, orodja, pripomočki …), podati natančna navodila in kriterij
ocenjevanja in jih s tem seznaniti pravočasno.
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Po analizi podatkov je večina učiteljev navedla, da je bil njihov kriterij opisni in podoben kot
pri ocenjevanju v šoli. Učenci so bili predhodno seznanjeni s kriteriji ocenjevanja, ti pa so bili
tudi prilagojeni delu na daljavo. Na primer: predstavitev izdelka na ZOOM uri, pravočasna
oddaja fotografij in zahtevane dokumentacije v spletni učilnici, preglednice 5.5, 5.6 in 5.7. Vse
našteto se ujema s priporočili, ki jih je izdalo ZRSŠ. Kriterije so učitelji čim bolj podrobno
razdelali, kar jim je omogočilo subjektivno in strokovno ocenjevanje (Orel in Jurjevčič, 2020).
RV5: Kako poteka sodelovanje učiteljev tehnike in tehnologije pri poučevanju na
daljavo?
Skoraj vsi učitelji so se s poučevanjem na daljavo srečali prvič, zato je bilo ključnega pomena
tudi sodelovanje med njimi. Pomembnost tega je izpostavljena tudi v Analizi izobraževanja na
daljavo, kjer je poudarek na sodelovanju v strokovnih aktivih in celotnem kolektivu (Rupnik
Vec idr., 2020). Kar 95 % anketirancev je odgovorilo, da so z učitelji TIT sodelovali, razvidno
na grafu 5.12. Sodelovanje je potekalo na različne načine, kot najpogostejšega so označili
Zoom/Teams/Webex, sledili so mu portali in spletne učilnice, Sio – Slovensko izobraževalno
omrežje, Facebook in drugo. Našteti načini zajemajo različne načine komunikacije. Preko
Zooma lahko učitelji izvedejo videokonferenčne klice, na portalih in spletnih učilnicah so odprti
raznorazni forumi, kjer poteka razprava, nalagajo se lahko učna gradiva, video posnetki,
dokumenti in ostalo. Podobno velja za ostale naštete načine. Sodelovanje posameznih učiteljev
TIT z drugimi je potekalo v različnem številu. Največ učiteljev je označilo, da sodelujejo z 0
do 10 učitelji, najmanj pa z več kot 100 učitelji, graf 5.11. Najpogostejši predmet izmenjave so
bile izkušnje in primeri dobre prakse, ki so po priporočilih za šolsko leto 2021/2022 ključnega
pomena za uspešno izvedbo pouka (Flogie idr., 2021). Izpostavljeno je tudi medpredmetno
sodelovanje med učitelji, ki so ga anketiranci prav tako nadpovprečno ocenili. Sodelovali so še
z učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete, z učitelji matematike in učitelji računalništva.
Zelo praktična je spletna učilnica TIT za učitelje na Sio. Na njej je ustvarjena skupina delo na
daljavo, kjer lahko učitelji izmenjujejo svoja mnenja, ideje, nalagajo gradiva za poučevanje na
daljavo, tehniške dneve, izdelke za ocenjevanje in podobno.
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RV6: Kakšne so kompetence in znanje učencev pri šolanju na daljavo za uspešno
nadaljnje izobraževanje?
Delo na daljavo je povzročilo veliko sprememb pri znanju in pri pridobljenih kompetencah
učencev. Učitelji so kot najuspešnejšo kompetenco za nadaljnje izobraževanje označili rabo
IKT. Uporaba IKT za pouk na daljavo je bila nujna, kar pomeni, da so bili nekateri učenci
prisiljeni pridobiti znanje o tem in ga vsakodnevno tudi uporabljati (Krecenbaher Mernik,
2020). Sklepamo, da so učitelji na osnovi tega izbrali to kot najuspešnejše. Kot druga izbrana
je sledila iznajdljivost/inovativnost. Učenci so bili v nekaterih situacijah prepuščeni sami sebi,
zato so morali samostojno poiskati rešitev. Takšen način dela je zahteval ravno to, zato so
učenci to kompetenco vsakodnevno razvijali in krepili. Zanimivo je, da so bile vse ostale
kompetence ocenjene podpovprečno, kar je razvidno tudi na grafu 5.14. Znanje učencev je bilo
po oceni učiteljev na zadnjem mestu. Predvidevamo, da so ga kot najslabše ocenili zato, ker so
učenci pri izobraževanju na daljavo usvojili manj učnih ciljev, nekateri učenci so imeli težke
pogoje, drugi pa so to počeli tudi namerno.
V že izvedenih raziskavah (Krecenbaher Mernik, 2020) so se učitelji TIT v večini strinjali, da
pri delu na daljavo ni možno izvajati vseh oblik in metod poučevanja. Prav tako so menili, da
so zelo omejeni, saj je to zelo praktično naravnan predmet, kar pa vpliva tudi na znanje učencev.
Da bodo učenčeve kompetence čim bolj primerljive tudi pri šolanju na daljavo, je pomembno,
da učitelji ustvarijo čim boljše učno okolje, ki bo to omogočalo. Gradivo mora biti učencem
enako dostopno, kot je pri poučevanju v šoli, razlaga naj bo natančna, ne preobsežna in
smiselna. Potrebna sta čim bolj sprotno preverjanje znanja, njihovega dela in razumevanja učne
snovi ter temeljita povratna informacija učitelja. Delo naj bo v čim večji meri podobno kot v
šoli. To pomeni, da naj se učitelji ne izogibajo praktičnemu delu, ampak naj razvijejo ideje, ki
bodo učencem to delo omogočile. V ta proces so lahko vključeni tudi učenci.
RV7: Kako učitelji motivirajo učence, ki so slabo odzivni oziroma niso odzivni?
Motivacija je zelo pomemben dejavnik pri izobraževanju, tako pri pouku v šolski učilnici kot
pri pouku na daljavo. Učno načelo aktivnosti udeležencev, ki je učitelju v pomoč pri
izobraževanju na daljavo, pravi, da je ta lahko dosežena le z motiviranimi učenci (Gerlič, 2000).
Vsi učitelji so pri učencih zaznali motivacijo, ne pa veliko, graf 5.3. Načini za motivacijo
učencev, ki motivacije nimajo in so slabo odzivni, so bili različni. Najpogostejši odgovor na
vprašanje, kako motivirati učence, ki so slabo odzivni oziroma niso odzivni, je bil, da z učencem
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opravijo razgovor. Učenci si želijo, da od učitelja dobijo pozitivno spodbudo, kar je pomembno
pri pogovoru. Obrazložiti mu moramo, zakaj je pomembno, da pri pouku sodeluje in ga
poskusimo čim bolj vključiti v učno uro. Učne ure morajo biti za učence zanimive, popestrimo
pa jih lahko še z nagradami in dogovori (Bregar idr., 2020). Na drugem mestu je bil odgovor,
da učitelj posreduje obvestilo staršem oziroma se z njimi pogovori. Sledili so pogovor z
razrednikom, besedilno sporočilo in na koncu svetovalna služba.
Zelo pomembno se nam zdi, da v primeru neodzivnosti učenca učitelj ukrepa postopoma.
Najprej poskusi sam kontaktirati učenca, če je pri tem neuspešen, se lahko obrne na razrednika
in poskusita oba. Če še vedno ni odziva, pa v proces vključimo še starše in svetovalno službo.
Ena izmed glavnih točk je tudi, da se ugotovi vzrok neodzivnosti. Ti so lahko včasih hitro
rešljivi, včasih pa je v ozadju kaj bolj zapletenega. Osebni stik z učenci poskušamo ohranjati
na dnevni ali tedenski ravni. Včasih je dovolj že samo sporočilo, kot na primer: »Pozdravljena,
kako si? Ali si danes razumela učno snov? Potrebuješ kakšno pomoč pri domači nalogi?« Poleg
tega lahko učenca tudi pokličemo in se z njim na kratko pogovorimo o težavi.
Za pomoč pri organizaciji dela je pomemben tudi učenčev urnik, ki prav tako spodbuja njihovo
motivacijo. Podamo lahko okviren urnik, kot so na primer to storili na Hrvaškem, kjer so
vključili tudi starše. Tako se učenci ne bodo izgubili v delu in bodo vedeli, kje začeti, saj je pri
nekaterih učencih neodzivnost tudi vzrok zaradi izgubljenosti, preveč obveznosti in
nezmožnosti samostojnega dela. Zaradi tega nastopi strah in učenci se izogibajo šolskim
obveznostim.
RV8: Kje učitelji potrebujejo največ podpore za uspešno izvedbo pouka na daljavo in
kako ocenjujejo to izkušnjo?
Podporo pri pouku na daljavo poleg učencev potrebujejo tudi učitelji. Ocenili so, da največ
podpore potrebujejo pri vključitvi učencev v izobraževalni proces, kar lahko povežemo s slabo
odzivnimi ali neodzivnimi učenci in z motiviranjem teh. Zelo nas je presenetilo to, da so v
splošnem odgovorili, da potrebujejo podpovprečno pomoč pri vseh sklopih, razvidno na grafu
5.21. ZRSŠ je pripravil različna gradiva v podporo strokovnim delavcem. Gradiva so
razvrščena v tri sklope: usmeritve in priporočila, izobraževalni posnetki, predmeti in področja.
Med vsem tem najdemo tudi posnetke, ki predstavijo, kako učence čim bolje vključiti v
izobraževalni proces na daljavo, saj naj bi to povzročalo največ težav. Ocena te izkušnje se je
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med učitelji razlikovala, več učiteljev jo je opredelilo kot slabšo od klasičnega poučevanja
(Rupnik Vec idr., 2020).
V že izvedeni raziskavi (Krecenbaher Mernik, 2020) sta več kot dve tretjini učiteljev navedli,
da so se morali za poučevanje na daljavo naučiti uporabe vsaj enega novega spletnega orodja
ali pripomočka. 25 % pa jih je navedlo, da je izkušnja s spletnimi pripomočki težavna ali delno
težavna.
RV9: Ali obstaja povezanost med statističnimi spremenljivkami, in če da, kakšna je?
Rezultati so pokazali, da med nekaterimi statističnimi spremenljivkami obstaja pomembna
povezanost.
Zanimala nas je povezava osredotočanja na doseganje taksonomskih ciljev s težavnostjo pouka
na daljavo po posameznih razredih. Nizka povezanost se je pojavila pri 7. razredu in
taksonomskem cilju analiza. To nam pove, da je bila v 7. razredu specifična uporaba
taksonomskega cilja analiza, pri ostalih razredih pa se učitelji niso posebej osredotočili na
doseganje posameznih taksonomskih ciljev.
Naslednja povezava se je pojavila med oceno pridobljenega znanja in kompetenc učencev pri
šolanju na daljavo v primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli za
uspešno nadaljnje izobraževanje s težavnostjo pouka na daljavo po posameznih razredih.
Pomembno je izpostaviti, da je bil korelacijski koeficient negativen. Nizka povezanost z
znanjem se je pojavila pri vseh treh razredih, kar pomeni, da je ravno znanje tisto, ki je zelo
pomembno tako za 6., 7. in 8. razred. Pri 8. razredu se je pojavila povezanost tudi s sposobnostjo
praktičnega dela in sposobnostjo koncentracije, obe sta bili nizki. Prav tako je bila sposobnost
koncentracije šibko povezana s 6. razredom. Povzamemo lahko, da učenci v 8. razredu boljše
dosegajo kompetence in znanje, pridobljeno na daljavo, kot pa učenci v 6. in 7. razredu.
Pri pogostosti uporabe danih metod za podajanje različnih tem po posameznih razredih se je
pojavila nizka povezanost pri 6. razredu z demonstracijo. Torej je bila v 6. razredu zaznana
specifična raba metode (demonstracija), medtem ko pri 7. in 8. razredu specifične rabe neke
metode ni bilo, ampak so bile enako uporabljene vse.
Nizka povezanost med pogostostjo uporabe IKT pri pouku tehnike in tehnologije po
posameznih razredih se je pokazala v 8. razredu pri Zoomu. Torej specifične rabe IKT v drugih
razredih ni bilo.
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Nizka povezanost se je prav tako pokazala pri uporabi načina ocenjevanja in pogostosti uporabe
po posameznih razredih pri ustnem ocenjevanju znanja in 8. razredu. V 8. razredu je torej
prevladoval specifičen način ocenjevanja znanja, to je ustno ocenjevanje, pri ostalih razredih
so bili vsi načini uporabljeni enako pogosto.
Pri spodbujanju učencev pri delu na daljavo po razredih se je pojavila nizka povezanost pri
ustnem spodbujanju, v 7. in 8. razredu. To pomeni, da so morali učitelji učence 7. in 8. razreda
bolj spodbujati ustno.
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7 ZAKLJUČEK
Nenadno zaprtje šol je po vsem svetu v vzgoji in izobraževanju povzročilo veliko težav.
Poučevanje nekaterih šolskih predmetov je bilo na daljavo težje, poučevanje drugih pa lažje.
Ker je pri predmetu TIT veliko ur namenjenih samostojnemu delu s pripomočki, orodji in stroji,
je za kakovostno poučevanje tega predmeta treba vložiti veliko truda. V primeru nenadnih
situacij, kot je covid-19, je zelo pomembno, da učitelj pozna tudi druge načine poučevanja, kot
je poučevanje na daljavo. Tak način poučevanja pa lahko uporabimo tudi v drugačnih situacijah.
S tem apeliramo tudi na učence, ki zaradi zdravstvenih ali drugih izrednih razlogov (poškodbe,
bolezni …) v nekem obdobju ne morejo obiskovati šole. Tako lahko brez težav sledijo pouku
in se izobražujejo.
Iz raziskave lahko razberemo, da so učitelji med poučevanjem na daljavo TIT najbolj
uporabljali metodo demonstracije. Nadpovprečno so bile uporabljene tudi verbalna metoda,
izkustveno delo in delo z besedilom. Pri IKT je bila najpogostejša uporaba Zooma, zelo
zanimivo pa je, da so učitelji za vse podane IKT označili podpovprečno uporabo. Učitelji so
kar nekaj svojega časa posvetili za pripravo na pouk, e-učna okolja jim niso predstavljala večjih
težav, pri učencih pa je veliko učiteljev zasledilo srednje veliko motivacije. Za predmet
ocenjevanja so največkrat izbrali fizični izdelek. Največkrat so jih ocenjevali preko fotografije,
nekateri pa tudi preko video konference, video posnetkov in pisnih poročil. Kriteriji so bili
opisni. Pri verodostojnosti ocene se je pri učiteljih pokazala percepcija pri ustnem ocenjevanju
znanja, vse ostale načine so ocenili podpovprečno. Učence so v večji meri spodbujali ustno.
Izkazalo se je, da je bilo sodelovanje učiteljev TIT med delom na daljavo pogosto, tudi v večji
meri (do 100 učiteljev). Najpogostejši predmet izmenjave pa so bile izkušnje in primeri dobre
prakse. Pri oceni težavnosti poučevanja na daljavo po posameznih razredih ni bilo bistvenih
razlik.
Dobro bi bilo, da bi se v magistrskem delu osredotočili na podajanje učne snovi po posameznih
sklopih in razredih TIT. Tako bi bile izkušnje in vpogled v poučevanje TIT na daljavo še bolj
podrobno prikazani. Smiselno bi bilo v takšno raziskavo vključiti tudi učence in analizirati še
njihove izkušnje izobraževanja na daljavo pri tem predmetu.
S pomočjo tega magistrskega dela želimo učiteljem olajšati poučevanje TIT na daljavo. Učitelji,
ki so sodelovali v raziskavi, so izkusili, katere metode poučevanja najbolj učinkujejo in so
najprimernejše za ta predmet, kakšne izdelke in kako je primerno ocenjevati, kako motivirati
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slabo odzivne učence in podobno. Predvidevamo, da so bile najučinkovitejše tiste metode in
načini poučevanja, ki so bili najpogosteje uporabljeni. Učitelji lahko ob branju dela pridobijo
ideje o uporabi IKT, kriterijih ocenjevanja in sodelovanju z drugimi učitelji. Opisana je tudi
spletno dostopna literatura, kjer lahko učitelji najdejo primere gradiva v podporo pri poučevanju
na daljavo, ki so ga pripravili svetovalci ZRSŠ, raznorazne forume, kjer so učitelji delili mnenja
in gradiva za poučevanje TIT (na primer SiO).
Prihodnje raziskave so lahko usmerjene v bolj ciljno proučevanje posamezne starostne sestave
učencev in predvsem v poučevanje posameznih sklopov pri TIT. Pomembno in zanimivo bi
bilo raziskati tudi vidik učencev učenja TIT na daljavo.
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9 PRILOGE
9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Prosimo, označite svoj spol.
a) Ženski
b) Moški
2. Število let delovne dobe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
a) 1–10
b) 11–20
c) 21 ali več
3. Kako pogosto uporabljate navedene metode, za podajanje različnih tem?
Metoda

0
–
te 1
– 2
– 3
– 4
– 5 – zelo 6 – vedno,
metode ne zelo
redko občasno pogosto pogosto kadar je to
uporabljam redko
mogoče

Verbalna
(razlaga,
pripovedovanje,
branje,
razgovor,
poročanje)
Demonstracija
(vzorci,
postopki,
procesi,
video
posnetki)
Delo z besedilom
(učbeniki,
delovni
listi,
navodila)
Operacijska
(izdelave shem,
animacij,
interaktivni
posterji)
Projektno delo
Izkustveno delo
Problemski pouk

I

4. Kako pogosto pri pouku tehnike in tehnologije uporabljate razno IKT?
0
–
te 1 – zelo 2
– 3
– 4
– 5 – zelo 6
–
metode ne redko
redko
občasno pogosto
pogosto
vedno,
uporabljam
kadar je
to
mogoče

IKT

Moodle
Microsoft
Teams
e-Asistent
Zoom
Jitsi Meet
Spletna
stran šole
Orodja za
risanje in
modeliranje
(SketchUp,
Tinkercad,
Qcad,
Virtualni
laboratorij
– phet …)
Drugo:

5. Glede na e-učno okolje, ki ga uporabljate (e-Asistent, Microsoft Teams, Moodle,
spletna stran šole …) označite po posameznih elementih:
0 – nisem 1 – zelo 2 – malo
porabil/a malo
nič časa

3
– 4 – precej 5 – veliko
srednje

6 – zelo
veliko

Čas
priprave
na pouk.

6. Glede na e-učno okolje, ki ga uporabljate (e-Asistent, Microsoft Teams, Moodle, spletna
stran šole …) označite po posameznih elementih:
0

–

nisem 1 – zelo 2

zaznal/a težav

malo

– 3

malo

srednje

Zaznana
težavnost
uporabe.

II

– 4 – precej 5 – veliko

6 – zelo
veliko

7. Glede na e-učno okolje, ki ga uporabljate (e-Asistent, Microsoft Teams, Moodle, spletna
stran šole …) označite po posameznih elementih:
0 – nisem 1 – zelo 2 – malo
zaznal/a
malo
motivacije

3
– 4 – precej 5 – veliko 6 – zelo
srednje
veliko

Zaznana
motivacija
pri
učencih za
delo v teh
učilnicah.

8. Kakšen način ocenjevanja uporabljate in kako pogosto?
Način
ocenjevanja

0
–
ne 1 – zelo 2
– 3
– 4
– 5 – zelo 6
–
uporabljam redko
redko
občasno pogosto
pogosto
vedno,
kadar je
to
mogoče

Ustno
ocenjevanje
znanja
Pisno
ocenjevanje
znanja
Fizični
izdelek
Kratki testi
oziroma
naloge
Kviz
Projektno
delo
Seminarska
naloga
Uporaba eplatform za
ocenjevanje,
npr.
Exam.net

III

9. Kako verodostojna se vam zdi ocena pri posameznem načinu ocenjevanja glede na dane
razmere?
Način
0
–
ni 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6 – zelo
ocenjevanja verodostojna zelo
malo srednje precej verodostojna verodostojna
malo
Ustno
ocenjevanje
znanja
Pisno
ocenjevanje
znanja
Fizični
izdelek
Kratki testi
oziroma
naloge
Kviz
Projektno
delo
Seminarska
naloga

10. Na primeru opišite, kako ocenjujete izdelke učencev (fizični izdelek, poročilo,
animacija …), v katerem razredu (6., 7. ali 8.) in kakšni so kriteriji ocenjevanja tega
izdelka.

11. Kako in v kolikšni meri spodbujate učence pri delu na daljavo?
Način
0 – nikoli
spodbujanja
Ustno
Pisno
(klepetalnik,
elektronska pošta
…)
Učni material in
gradivo
Novi in zanimivi
primeri
Nagrade
Preko
staršev/skrbnikov
Drugo:

1 – zelo 2
– 3
– 4
– 5
– 6 – zelo
redko
redko srednje občasno pogosto pogosto

IV

12. Z ostalimi učitelji tehnike in tehnologije sodelujem preko:
Način sodelovanja

0 – ne 1
– 2
– 3
– 4
- 5
– 6 – zelo
sodelujem zelo
redko srednje občasno pogosto
pogosto
redko

Preko
portalov/spletnih
učilnic
Zoom/Teams/Webex
…
Facebook
Sio – Slovensko
izobraževalno
omrežje
Druga
interesna
združenja
Drugo:

13. Med šolskim letom sodelujem z:
a) 0–10 učitelji
b) 11–30 učitelji
c) 31–60 učitelji
d) več kot 100 učitelji

14. Sodelujem z:
a) učitelji tehnike in tehnologije
b) učitelji računalništva
c) učitelji matematike
d) učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete
e) drugimi
15. Predmet izmenjave je:
a) gradivo
b) strokovno znanje
c) znanje didaktike
d) č) delo z učenci
e) izkušnje in primeri dobre prakse
f) drugo

V

16. Kako bi ocenili pridobljeno znanje in kompetence učencev pri šolanju na daljavo v
primerjavi s kompetencami, ki jih učenci pridobijo s šolanjem v šoli, za uspešno
nadaljnje izobraževanje?
0 – veliko
slabše

Kompetenca

1 – malo
slabše

2–
3–
enake/podobne malo
boljše

4–
veliko
boljše

Znanje
Raba IKT
Ustvarjalnost
Sodelovanje z drugimi
Iznajdljivost/inovativnost
Samoiniciativnost
Samoučinkovitost
Sposobnost praktičnega
dela
Sposobnost
koncentracije
Sposobnost
samoregulacije učnega
procesa

17. Kje na splošno vidite boljše kompetence in zakaj?

18. Pri pouku na daljavo se osredotočam na doseganje taksonomskih ciljev:
Taksonomski
cilj

0 – se ne
1–
osredotočam zelo
redko

2–
redko

3–
srednje

Memoriranje
Razumevanje
Analiza
Uporaba
Evalvacija
Kreacija

VI

4–
5 – pogosto
občasno

6 – zelo
pogosto

19. Ocenite delež slabo odzivnih učencev, torej tistih, ki ne oddajajo domačih nalog,
raznovrstnih izdelkov, ne sodelujejo in niso prisotni na video konferencah (v sklopu
razreda). Vpišite številko.

20. Kako motivirate učenca, ki je slabo odziven oziroma ni odziven?

21. Za pouk na daljavo ocenjujem, da je količina dela za:
Področje

0 – nič
dela

1 – zelo 2 –
3–
majhna majhna srednja

4–
precejšna

5–
velika

6 – zelo
velika

Pripravo
Izvedbo pouka
Preverjanje in
ocenjevanje
Aktivnosti,
povezane s
kolektivom
Aktivnosti,
povezane s
starši/skrbniki
učencev
Aktivnosti,
povezane z
izvenšolskimi
dejavnosti
(izobraževanja,
usposabljanja,
sestanki …)

22. Ocenite težavnost pouka na daljavo v posameznih razredih:
Razred

0 – ni
težaven

1 – zelo 2 –
3–
majhna majhna srednja

6. razred
7. razred
8. razred

VII

4–
5 – velika
precejšna

6 – zelo
velika

23. Kje menite, da potrebujete največ pomoči ali podpore za uspešno izvedbo pouka na
daljavo
Področje

0 – ne
1–
potrebujem zelo
pomoči
redko

2–
redko

3–
običajno

4–
večkrat

5 – zelo
pogosto

6 – vedno
potrebujem
pomoč

Strokovno
znanje
Didaktično
znanje
Znanje IKT
Inovativnost
Osebna
motivacija
Pri delu s
starši/skrbniki
Pri vključitvi
učencev v
izobraževalni
proces
Drugo:______

24. Kako bi ocenili svoje izkušnje s poukom na daljavo na splošno:
Področje

0 – zelo
slabe
izkušnje

1–
pretežno
slabe

2–
slabe

Zadovoljstvo
Perspektiva
poklica
učitelja TIT
Verodostojnost
Vpliv na
kakovost
podanega
znanja
Vpliv na
učence
Vpliv na
kolektiv

VIII

3–
srednje

4–
dobre

5 – zelo
dobre

6–
odlične

9.2 STRNJENI DOKUMENT ZA POROČILO PRI OCENJEVANJU
IZDELKA NA DALJAVO

POROČILO IZDELKA ZA OCENO
Ime in priimek:______________________________ Datum:_____________ Razred:_____
Ime izdelka:__________________________________________

1. FOTOGRAFIJE IZDELKA (vsaj tloris, naris in stranski ris)

2. SKICA IZDELKA

3. DELAVNIŠKA RISBA IZDELKA

4. TEHNOLOŠKI LIST
Poz. Kos. Delovna operacija

Orodje in pripomočki

5. OPIS IZDELAVE IZDELKA

IX

Material

Varnost pri delu

