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TEMA DIPLOMSKEGA DELA 

 

Raziščite možnosti uporabe izobraževalnega e-portfelja pri pouku računalništva v izbrani 

osnovni šoli. Najprej izberite ustrezno programsko opremo za realizacijo e-portfelja. 

Pripravite učno okolje za ustvarjanje učenčevih profilov. Potem izpeljite učno uro, kjer boste 

učence seznanili z e-portfeljem in jih vpeljali v njihovo uporabo tako, da bodo učenci lahko v 

lastnih e-portfeljih objavljali svoje izdelke. Definirajte kriterije za ocenjevanje e-portfeljev. 

Raziščite odnos učencev in učitelja do uporabe učenčevega e-portfelja v osnovni šoli, ter 

izpostavite njegove pozitivne in negativne lastnosti. 

 

 

V Ljubljani, september 2011 

Irena Nančovska Šerbec 
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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo se posvetili uvedbi e-portfelja v pouk računalništva v osnovni šoli. 

E-portfelj se največkrat uporablja kot tehnologija za izražanje uporabnikovih sposobnosti ali 

kot osnova za njegovo izražanje. Zanimalo nas je ali je uvedba tehnologije e-portfelja v 

osnovni šoli smiselna ter kako se na eni strani učenci in na drugi učitelji spopadajo s 

tehnologijami, ki jih prinaša splet 2.0.  

V prvem delu diplomskega dela, smo opisali kaj je e-portfelj, kako ga lahko uporabimo v  

izobraževanju in kdo ga ustvarja, komu je namenjen ter katere vsebine so primerne za objavo 

v izobraževalnem e-portfelju. V Sloveniji uporaba e-portfelja še ni uveljavljena, kot na primer 

v  Evropi in ZDA. Naredili smo kratek pregled možnih scenarijev uporabe e-portfelja v 

izobraževanju v okoljih kjer je le-ta uveljavljen. S pomočjo digitalne Bloomove taksonomije 

smo analizirali uporabo tehnologij, ki podprejo različne stopnje učenja. 

V drugem delu smo izvedli empirično raziskavo možne uvedbe e-portfelja v izbrani osnovni 

šoli. Učenci so svoje izdelke, ki so nastali med poukom računalništva, vključili v lastne e-

portfelje. Učenci in učiteljica so nastale e-portfelje ocenili z vrstniškim ocenjevanjem po 

naslednjih kriterijih: vsebina, operativnost, videz in refleksija. Preko anketnih vprašalnikov 

smo zbrali mnenja učencev, preko intervjuja pa mnenje učitelja.  

Ugotovili smo, da je odnos učencev do uporabe e-portfelja pozitiven, saj so izpostavili, da so 

se hitro naučili uporabe nove tehnologije, ki jim omogoča objavljanje vseh izdelkov na enem 

mestu. Učiteljica je ravno tako izpostavila hitro uvajanje v tehnologijo ter možnost sprotnega 

vrednotenja nastalih izdelkov. 

Ključne besede: e-portfelj, osnovna šola, poučevanje, digitalna Bloomova taksonomija. 
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ABSTRACT 

 

The following graduate paper is dedicated to the introduction of e-portfolio into computer 

science lessons in elementary schools. E-portfolio is mostly used as the technology for 

expressing the user's abilities or as the basis for their expression. We wondered whether 

introducing the new e-portfolio technology into education was sensible and how pupils and 

teachers cope with new technologies that come along with Web 2.0. 

The first part of the graduate paper describes the e-portfolio, its application in education and 

the authors, users and contents that are appropriate for publishing in an educational portfolio. 

In Slovenia the use of e-portfolios is not established to such an extent as it is in other parts of 

Europe or in the USA. We made a short overview of possible scenarios of e-portfolio use in 

education environments that use it often. Digital Bloom taxonomy helped us analyse the use 

of technologies that support various levels of learning.  

In the second part we conducted an empirical research of a possible introduction of the e-

portfolio at a chosen elementary school. Pupils included their products made in computer 

science class into their own portfolios. Pupils and their teacher assessed the e-portfolios in a 

peer assessment following the next criteria: content, operation, looks and reflection. Pupils 

expressed their opinion in a questionnaire, whereas the teacher was interviewed.  

It has been established that the pupils have a positive attitude about using the e-portfolio as it 

was pointed out that they had quickly learned how to use the new technology that enabled 

publishing of all products in the same place. The teacher also underlined the fast introduction 

to the technology and the possibility of immediate evaluation of the products.  

 

Key words: e-portfolio, elementary school, teaching, digital Bloom taxonomy. 
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1 UVOD 

 

Sodobna informacijska družba vključuje informatizacijo vseh subjektov, družbenih celic in 

posameznikov in jo v duhu vsesplošnega napredka in razvoja tudi spodbuja. Šola, kot 

vzgojno-izobraževalna ustanova, šolstvo kot takšno in vsi v šolstvo in izobraževanje vpleteni 

posamezniki, pri tem niso nikakršne izjeme in se procesom informatizacije niti smejo, niti 

morejo izogniti. Ne moremo si več predstavljati življenja brez računalnika tako doma kot v 

šoli. Z razvojem spleta 2.0, vse več aplikacij, novih tehnik in metod izobraževanja, se 

poslužujemo vedno večjemu vpletanju računalniškega napredka tudi v šole. Digitalni mediji 

niso spremenili samo načina dela, temveč tudi način razmišljanja.  

Z e-portfeljem sem se srečala na fakulteti pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst. Iz 

mojih dosedanjih izkušenj lahko rečem, da je zelo uporabno orodje, saj vse svoje elektronske 

izdelke zbiramo v e-portfelj in imamo lažji pregled ter na ta način vrednotimo svoje delo in 

napredek, saj imamo vse zbrano na enem mestu. Prednost e-portfelja je enostavna dostopnost, 

saj lahko do svojega e-portfelja dostopamo kjerkoli, kjer imamo možnost internetne  

povezave. Navsezadnje študent lahko uporabi svoj predstavitveni e-portfelj pri iskanju svoje 

prve zaposlitve. 

E-portfelj je namenjen tako učencem kot učiteljem. Učenci svoje izdelke oziroma projekte 

zbirajo v e-portfelj, svoje delo ovrednotijo, komentirajo izdelke sošolcev in si na tak način 

pomagajo. Medtem, ko učitelj s pomočjo e-portfelja ocenjuje izdelke učencev, jih komentira, 

jim svetuje ali podaja snov učencem. 

Cilji diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti ali je uvedba e-portfelja v postopek izobraževanja smiselna. 

Ker je glavni namen e-portfelja vrednotenje svojega dela in dela drugih, je vsekakor primerno 

orodje, ki bi omogočalo učencem razvoj kritičnega razmišljanja in argumentiranja svojega 

mnenja.  

Na Osnovni šoli Miška Kranjca Ljubljana sem izvedla praktično delo, kjer bodo učenci 

kreirali svoj e-portfelj in ga določen čas uporabljali. Nato pa bodo preko anketnega 

vprašalnika podali svoje mnenje. Tudi učitelj bo opravil svojo vlogo, saj bo pregledoval e-
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portfelje učencev ter komentiral njihove izdelke. Na koncu pa podal svoje mnenje o 

smiselnosti in uporabnosti e-portfelja. 

Pregled poglavij diplomskega dela 

V diplomskem delu bodo predstavljene splošne značilnosti e-portfelja, od tega kaj lahko v e-

portfelj vključimo, katere so njegove komponente, na kaj moramo biti pri ustvarjanju pozorni. 

Posebej se bomo posvetili e-portfelju na področju izobraževanja. Zanimalo nas bo kako se 

ustvari e-portfelj in kako se ocenjuje tako sam videz in funkcionalnost e-portfelja, kot tudi 

predstavljene  vsebine. Ker se je razvoj e-portfelja začel v Ameriki in kasneje v Evropi, si 

bomo na kratko pogledali organizacije, ki so zaslužne za razvoj in uporabo e-portfelja. 

Zanimalo nas bo tudi, kaj je digitalna doba prinesla v izobraževanje, kako so se spremenili 

današnji učenci v razmišljanju in potrebah ter kakšne so nove oblike in metode poučevanja. Z 

uvedbo digitalnih medijev se je spremenila tudi taksonomija, zato si bomo pogledali novo 

Bloomovo digitalno taksonomijo. 

Glavni del diplomskega dela je praktična izvedba poskusa vpeljave e-portfelja na Osnovni 

Šoli Miška Kranjca Ljubljana. Pred tem bomo pogledali glavne značilnosti Wordpressa ter 

namestitev. Wordpress je brezplačna programska oprema, ki je v osnovi namenjena 

ustvarjanju spletnih strani in blogov. Za izvedbo e-portfelja v Wordpressu sem se odločila, ker 

je uporabniku prijazen in enostaven za uporabo, kar pa je še posebej pomembno, je dejstvo, 

da je na voljo tudi v slovenščini. 

V zaključnem delu diplomskega dela predstavljam analizo raziskave uvedbe e-portfelja med 

osnovnošolskimi učenci. Z anketnim vprašalnikom sem zbrala mnenja učencev ter učitelja in 

pozneje analizirala podatke. Namen raziskave je ugotoviti, ali je uvedba e-portfelja v osnovno 

šolo smiselna.   
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2 E-PORTFELJ 

 

Izraz portfelj (angl. portfolio) izhaja iz francoske besede portefeuille, kjer porter pomeni 

nositi, feuille pa papir. Portfelj ima več pomenov [9]: 

- mapa za prenašanje papirjev, slik, fotografij in ostalih dokumentov, 

- kolekcija umetnikov in fotografov, 

- položaj in odgovornost ministrstva ali drugih vladnih oddelkov v politiki, 

- investicije ali druga premoženja v lasti investitorja.  

Splošno o e-portfelju 

Izraz elektronski portfelj ali na kratko e-portfelj (angl. e-portfolio) lahko laično opišemo kot 

elektronsko mapo aktivnosti, oziroma zbirko elektronskih dokumentov posameznika. Ti 

dokumenti so lahko tekstovni, slikovni, video dokumenti, multimedijske predstavitve itd. Za 

boljšo predstavo o tem kaj zajema izraz e-portfelj, si poglejmo nekatere definicije, ki nam 

bodo pomagale ustvariti pravo sliko o tem, kaj dejansko e-portfelj je. 

Elektronski portfelj, znan tudi kot e-portfelj ali digitalni portfelj, je zbirka elektronskih 

sestavkov, ki jo upravlja posameznik (lastnik e-portfelja). Tak elektronski sestav lahko 

vsebuje tekstovna besedila, elektronske datoteke, slike, multimedijo, blog vnose in 

hiperpovezave. E-portfelj je dinamična demonstracija posameznikove sposobnosti za 

izražanje samega sebe [10]. 

E-portfelj je namensko zbiranje dela in informacij, ki predstavlja posameznikova 

prizadevanja, napredek in dosežke v daljšem časovnem obdobju. Je ciljno usmerjeno delo, ki 

temelji na učinkovitosti in navaja dokaze o doseganju znanja, spretnosti in odnosov. 

Vključuje samorefleksijo in je orodje za omogočanje vseživljenjskega učenja in poklicnega 

razvoja [11]. 

E-portfelj je elektronsko zbiranje gradiv, ki prikazuje učenje skozi čas. Lahko se nanaša na 

akademsko področje ali vseživljenjsko učenje. Lahko vsebuje pisanje, fotografije, video 

posnetke, raziskovalne projekte, stališča kolegov ali profesorjev, reflektivno razmišljanje. 
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Ključni vidik e-portfelja je posameznikovo razmišljanje o dokazih, kot, zakaj je bil izbran in 

kaj se je naučil iz procesa oblikovanja svojega e-portfelja [12]. 

Kot lahko razberemo iz zgornjih definicij, je e-portfelj orodje, s katerim predstavimo svoje 

dosežke in izdelke skozi neko obdobje. Pomembno je, da svoje delo v e-portfelju vrednotimo 

in o njem kritično razmišljamo, saj je to pomembno za posameznikovo osebno in 

intelektualno rast. Poudarek je na vseživljenjskem učenju, razvijanju osebnosti, kreativnosti 

itd. 

V e-portfelj lahko vključimo tudi osebne podatke, življenjepis, hobije, svoje fotografije itd. 

To je tudi pomemben del e-portfelja, saj na ta način spoznamo lastnika e-portfelja in si 

ustvarimo boljšo in kvalitetnejšo podobo o njem. 

Primerjava med navadnim in elektronskim portfeljem 

Navadni portfelj Elektronski portfelj 

zbiranje, selekcija 

refleksija, organiziranje, 

pisanje zaznamkov, 

osnutkov 

arhiviranje 

E-arhiviranje, povezovanje (angl. linking), bloganje (angl. 

blogging) in mikrobloganje, sodelovanje, objavljanje (splet), 

oblikovanje profila, povezovanje z drugimi aplikacijami (npr. 

Mahara, Moodle), gradnja socialnega omrežja, druženje, 

klepetalnice (angl. chatrooms), forum, urnik nalog (angl. to-do 

list), koledar, označevanje (angl. tagging), ustvarjanje skupin, 

soavtorstvo, večpredstavnost, delitev delovnega prostora, 

zaščita vsebin, hitro iskanje, osebni spletni prostor, 

prenosljivost, povratna informacija širše družbe, WYSIWYG 

urejevalnik, elektronska pošta 

Tabela 1: Navadni portfelj proti e-portfelju  

Iz tabele 1 [1] lahko razberemo, kateri portfelj nam ponuja več. E-portfelj nam namreč ne 

omogoča samo to kar nam nudi navadni, ampak veliko več. Poleg arhiviranja, pisanja in 

organiziranja je neprecenljivo za naš osebni razvoj, da se lahko povezujemo z drugimi ljudmi, 

sodelujemo z avtorji in to ne samo iz naše okolice, ampak iz celega sveta.  

Komponente e-portfelja       

Iz tehničnega vidika naj bi e-portfelj vseboval naslednje komponente [13]: 



Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli 

 
 

5 
 

- osebno spletno mesto, kjer posameznik lahko piše in objavlja informacije, povezave, 

fotografije ter avdio in video posnetke (blog); 

- dovoljenja ostalim, da že napisano vsebino delno urejajo, komentirajo vsebino in 

dodajajo vsebino (wiki); 

- socialno mreženje, ki omogoča vzpostavitev stikov in odkritja drugih učencev ali 

učiteljev s podobnimi interesi, skupno uporabo podobnih virov, pisanje o podobnih 

temah; 

- orodja za objavljanje in deljenje vsebine (glasilo (angl. newsettler), elektronsko pošto 

(angl. email) itd.); 

- funkcije za kategorizacijo, označevanje in razvrščanje ustvarjene, zbrane in objavljene 

vsebine. 

Iz vidika uporabnosti, so pomembne naslednje komponente [2]: 

- osebne informacije,  

- zgodovina dokončane izobrazbe, 

- priznanja – nagrade in certifikati, 

- zadolžitve, projekti, 

- komentarji učiteljev, inštruktorjev, 

- komentarji bivših delodajalcev, 

- cilji, plani, 

- osebna ocena in interesi, 

- predstavitve, različni dokumenti in 

- osebne aktivnosti, kot so prostovoljno delo, profesionalni razvoj, ki demonstrirajo 

uporabnikove spretnosti, atribute, izkušnje.  

Uporaba e-portfelja 

E-portfelj je postal pomemben dokument pri iskanju službe. Tako posameznik poleg 

življenjepisa, priloži še e-portfelj svojih dosežkov, razmišljanj in idej. Delodajalec na ta način 

dobi boljšo predstavo o kandidatu. Izve ali od kandidata lahko pričakuje samoiniciativnost, 

kreativnost ter kakšne so njegove delavne navade in podobno. Takemu e-portfelju rečemo 

»karierni« e-portfelj. 

E-portfelj uporabljajo tudi podjetja za pregled dosedanjih dosežkov in napredka, za reklamo, 

za oceno produktov. S tem, ko objavijo svoj e-portfelj, dobijo povratno informacijo od 
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uporabnikov. Tukaj lahko izpostavimo na primer finančni e-portfelj, e-portfelj vzajemnih 

skladov itd. 

Kot bodočo pedagoško delavko me zanima predvsem uporaba e-portfelja v izobraževanju. E-

portfelj je lahko organiziran skupek učenčevih izdelkov in dosežkov skozi šolanje. Preko e-

portfelja namreč lahko spremljamo učenčev napredek in njegovo kritično razmišljanje ter 

samorefleksijo. E-portfelj lahko uporabljajo tudi učitelji, kot predstavitev snovi učencem, vanj 

vključijo svoj učni načrt, bazo svojih učencev in njihovih ocen in podobno. 

Kdo so uporabniki e-portfelja    

Glavni udeleženci pri razvoju e-portfelja so učenci, inštruktorji in institucije, končni 

uporabniki pa so učitelji, morebiten delodajalec, starši, agencije, itd [2]. 

Kdo ima koristi od e-portfelja    

Največjo korist imajo učenci, ki ustvarjajo in vrednotijo svoje delo in življenjske dosežke. 

Najpomembnejše koristi, ki jih imajo učenci od e-portfelja je vsekakor osebnostna rast, 

postavljanje ciljev, pomoč ostalim učencem in povezave med učnimi izkušnjami. E-portfelj 

priskrbi tudi metakognitivne elemente, ki so potrebni za učenje, ki pa temelji na predhodnemu 

znanju, izkušnjah, vzponih in padcih. Korist e-portfelja imajo tudi člani fakultet, ki lahko 

vsebino delijo z drugimi fakultetami ter pripravljajo študente na vseživljenjsko učenje [2].  

E-portfelj v izobraževanju 

V tem poglavju si bomo pogledali kako kreirati e-portfelj ter kakšen je namen ocenjevanja. 

Raziskala bom kako je z uporabo e-portfelja v Evropi in Ameriki in katere so najbolj 

pomembne institucije oziroma organizacije, ki so zaslužne za razvoj e-portfelja.  

Kreiranje e-portfelja 

Enostaven model e-portfelja temelji na štirih aktivnostih [2]: 

- zbiranje podatkov, informacij in izdelkov;  

- izbiranje izdelkov, ki bodo najbolj poudarili, demonstrirali naše kompetence; 

- reflektiranje vključenih izdelkov z namenom, da predstavimo naučeno; 

- povezovanje različnih aspektov življenja. 
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PLAR (angl. Prior Learning Assessment and Recognition) proces predlaga korake za 

kreiranje e-portfelja, ki so zapisani v tabeli 2 [2]. 

Stopnja  Kaj je potrebno Kdo je odgovoren 

Opredeljevanje (angl. 

identify) 

Opredeli učne izkušnje pridobljene na 

podlagi življenjskih izkušenj. 

Učenec 

Izražanje (angl. articulate) Razloži, kako se učne izkušnje 

nanašajo na učno vsebino. 

Učenec 

Dokumentiranje (angl. 

docummenting) 

Preveri in predloži dokaze za podporo 

svojih trditev. 

Učenec in mentor 

Ocenjevanje (angl. measure) Določi obseg učne snovi oziroma 

učenja, glede na predpisane učne cilje. 

Fakulteta / šola 

Vrednotenje (angl. evaluate) Odloči ali je znanje v sprejemljivih 

standardih. 

Fakulteta / šola 

Zapisovanje (angl. 

transcribe) 

Dokumentira in priznava znanje 

oziroma izobrazbo. 

Institucija  

Tabela 2: Stopnje kreiranja po PLAR-u 

Organizacijsko lahko kreiranje e-portfelja razdelimo na naslednjih pet stopenj [2]: 

- 1. stopnja: vsebuje enostavne spletne strani, bloge in wikije. Vključena je osnovna 

navigacija. 

- 2. stopnja: vsebuje dinamične spletne strani. Vključena je navigacija in polje za 

iskanje. Lastnik e-portfelja lahko kreira različna poglavja za različne namene. 

- 3. stopnja: zahteva podporo za e-portfelj s strani institucij, vključno z navodili za 

uporabo. Institucije lahko tudi gostijo programsko opremo, ki omogoči uporabniku 

postaviti svoj e-portfelj. 

- 4. stopnja: institucije morajo združiti uporabo in razvoj e-portfelja v proces pouka in 

ocenjevanja. 

- 5.stopnja: institucije morajo izpolnjevati standarde in omogočati interoperabilnost e-

portfelja z drugimi institucijami. 

Prvi dve stopnji zagotavljata učencu največjo vrednost, saj se tu kaže aktivnost učencev. 

Ravno v teh dveh stopnjah učenec ustvarja svoje spletne strani, bloge, e-portfelje itd. Kaže se 

njihova iznajdljivost, kreativnost, znanje, razumevanje, ki mu omogočajo dobro podlago za 
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naprej. Tretja in četrta stopnja zagotavljata vrednost institucijam in šolam. Zadnja, peta 

stopnja pa zagotavlja trajnost za industrijo [2]. 

Namen ocenjevanja e-portfelja 

Glede nato, da imamo opravka z e-portfeljem, kot izobraževalnem orodju, ki ga uporabljajo 

predvsem učenci za predstavitev izdelkov in dosežkov, nas zanima tudi ocenjevanje le-teh iz 

strani učitelja. Obstaja kar nekaj različnih pristopov, na primer ocenjujemo lahko naučeno 

(angl. assessment of learning) ali pa ocenjujemo za učenje (ang. assessment for learning). 

Poglejmo si razliko, ki je zapisana v tabeli 3 [1]. 

Ocenjevanje naučenega Ocenjevanje za učenje 

Pregled do sedaj naučenega Pregled učenja, da vidimo kako naprej 

Namenjeno tistim, ki niso dnevno vključeni v 

proces učenja 

Namenjeno kot pomoč učencem in učitelja 

Zbiranje informacij za numerično oceno Povratna informacija je specifična, opisna 

ocena 

Predstavljeno v uradnem poročilu Predstavljeno v pogovoru z učencem 

Primerjava ocen učencev ali s standardom Poudarek na napredku, primerjava z 

učenčevim predhodnim uspehom in pogled 

naprej 

Ni treba vključiti učenca Potrebno vključiti učenca, da je sposoben 

izboljšati učenje 

Tabela 3: Ocenjevanje naučenega in ocenjevanje za učenje 

Ocenjevanje naučenega lahko uporabimo pri formativnem ocenjevanju, ki se ga izvede po 

osvojitvi snovi določenega tematskega sklopa. Namreč pri formativnemu ocenjevanju prav 

tako ocenjujemo do sedaj naučeno snov, damo numerično oceno, predstavimo v uradnem 

poročilu (redovalnici), medtem ko ocenjevanje za učenje lahko uporabimo pri sumativnem 

ocenjevanju, ki se ga izvaja sproti, kjer učitelj poda povratno informacijo učencu z opisno 

oceno. 

Iz opisanih pristopov ocenjevanja e-portfelja tako izhajata tudi dve skupini e-portfeljev, ki jih 

prikazuje tabela 4. Primerjavo je naredila ameriška raziskovalka e-portfeljev dr. Helen C. 

Barrett [1]. 
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E-portfelj za ocenjevanje naučenega E-portfelj za ocenjevanje za učenje 

Namen e-portfelja predpiše institucija Namen e-portfelja v dogovoru z učencem 

Selekcija dokumentov je odobrena s strani 

institucije 

Selekcijo dokumentov naredi učenec, da pove 

svojo zgodbo 

E-portfelj je izdelan bolj na koncu programa 

– omejen čas 

E-portfelj se izdeluje skozi celoten program – 

prilagodljiv čas 

E-portfelj in dokumenti se zberejo kot 

kvantitativni podatki za zunanje občinstvo 

E-portfelj in dokumenti so pregledani z 

učencem in se uporabijo za povratno 

informacijo za izboljšanje učenja 

Običajno strukturiran okoli niza podatkov, 

ciljev, standardov 

Oblika e-portfelja se določi z učencem ali 

pogajanjem z mentorjem 

Kaj smo se naučili do danes? Kaj se moramo naučiti v prihodnosti? 

Zunanja motivacija Notranja motivacija 

Zunanje občinstvo Občinstvo so  učenci, prijatelji, družina 

Tabela 4: E-portfelj za ocenjevanje naučenega in e-portfelj za ocenjevanje za učenje 

Razvoj e-portfelja v Evropi 

V Evropi se je razvoj e-portfelja začel leta 2003, ko je Evropski inštitut za e-učenje EIfEL 

(angl. European Institute for E-Learning) izvedel kampanjo »e-portfelj za vse«. S kampanjo 

so hoteli doseči, da bi bil e-portfelj dostopen vsem evropskim državljanom. Da bi cilj dosegli 

do leta 2010, so organizirali [1]: 

- mednarodno konferenco leta 2007 v Maastrichtu – ustvarjanje javnega e-portfelja, 

- forum v juliju leta 2010 v Londonu, 

- projekt EPICC (angl. European Portfolio Initiatives Coordination Committee) – 

financirala ga je Evropska komisija, 

- evropske študije o trenutnih dejavnostih, pripravljenosti lokalne politike, ljudi, 

organizacij držav članic o sprejetju e-portfelja in 

- ostale ponudbe 

Ustanovilo se je evropsko gibanje Europortfolio, ki se zavzema za dostopnost in razvoj e-

portfelja za vsakega evropskega državljana. Ustanovitelji so [1]: 

- EIfEL, ki je glavni ustanovitelj gibanja in se zavzema za poklicni razvoj posameznika 

in preoblikovanje organizacij za gospodarski in družbeni trg. 
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- Evropsko šolsko združenje (angl. European schoolnet), ki se zavzema za razvoj 

različnih možnosti za učenje po Evropi, pri komunikaciji in izmenjavi informacij. 

Člani so ministrstva za šolstvo, Evropska komisija in IKT poslovni partnerji. 

- CETIS (angl. Centre for Technical Interoperability Standards) – britansko 

visokošolsko in nadaljne šolanje, ki temelji na mednarodnih izobraževalnih pobudah 

organizacij, kot na primer IPS – inteligentni proizvodni sistemi (angl. Intelligent 

Manufacturing Systems - IMS), IEEE, ISO. 

- Evropska IPS, ki spodbuja nastajanje mednarodnih raziskovalnih konzorcijev, ki 

zadevajo proizvodno tehnologijo in sisteme 21. stoletja. 

Ostale članice: 

- novozelandska Univerza Massey, 

- CCI & Caux, 

- Helliwood – center, ki je razvil popolni e-portfelj s področja medijske pismenosti 

(sem spada tudi Europass življenjepis), 

- Entr'Ouvert – podjetje za brezplačno programsko opremo, 

- Symlabs – upravljanje identitet, nudenje programske opreme, storitev, 

usposabljanja, 

- Synergetics – izumil koncept zaposljivostni-portfelj (angl. 

employabilityPortfolio
TM), 

- francoska organizacija za trajnostni razvoj – nudi brezplačno programsko opremo 

in podporo.  

Razvoj e-portfelja v Ameriki 

V Ameriki je bila leta 2009 ustanovljena organizacija imenovana Zveza za verodostojnost, 

izkustveno, z dokazi podprto učenje (angl. The Association for Authentic, Experiential, 

Evidence-Based Learning - AAEEBL). Njeno drugo ime je Profesionalna zveza globalne e-

portfelj skupnosti (angl. Professional Association for the ePortfolio Community). V 

akademsko združenje je vključenih kar 90 izobraževalnih ustanov in drugih skupnosti na 

področju učenja. Spodbujajo nove načine motivacije pri učenju in ocenjevanju in gradijo novo 

učno podjetje. Organizacije priključene AAEEBL-u so [1]: 

- Zveza ameriških fakultet in univerz (angl. Association of American Colleges and 

Universities – AAC & U), 
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- IPU – Inovacijsko prilagojeno učenje – Svetovni učni konzorcij (angl. IMS – 

Innovation Adopting Learning – global learning consortium), 

- Skupnost rabe e-portfelja in komunikacije (angl. Community of Practice Electronic 

Portfolio Action and Communication - EPAC), 

- Elektronski portfelj, spletna stran dr. Helen C. Barrett, 

- Center za snemalne dosežke (angl. The Centre for Recording Achievement - CRA), 

- EIfEL, 

- Vzpostaviti povezave – Nacionalni center virov (angl. Making Connections National 

Resource Center), 

- e-portfelj »mini-grant program«, 

- e-portfelj konferenca Vzpostaviti povezave, 

- zagotovljena podpora in usposabljanje za Fakulteto za aeronavtiko in strojništvo (angl. 

Vaughn College of Aeronautics and Engineering), 

- e-portfelj na področju zdravstvene nege.  
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3 POUČEVANJE 

 

V tem poglavju bomo predstavili, kaj e-portfelj pomeni za poučevanje. Zanimal nas je pojav 

digitalnih medijev v poteku izobraževanja, kako se je s tem pojavom spremenila tudi 

Bloomova taksonomija. Bolj podrobno bomo razčlenili in razložili procese kognitivne 

domene digitalne Bloomove taksonomije. 

Pojav digitalnih medijev v izobraževanju 

Marc Prensky je leta 2001 napisal članek za časopis On the Horizon univerze NCB, z 

naslovom Digitalni govorci, digitalni imigranti (angl. Digital Natives, Digital Immigrants), 

kjer opisuje razliko med današnjimi otroci in prejšnjimi generacijami. Pravi: »Naši študentje 

so se radikalno spremenili. Današnji študenti niso več ljudje, ki jih je oblikoval naš 

izobraževalni sistem.«1 

Ni se spremenil samo slog oblačenja, glasba, filmska industrija, telesni okrasi in osebni stili, 

tako kot se je to dogajalo med prejšnjimi generacijami. Začele so se dogajati bistvene 

spremembe s prihodom in hitrim širjenjem digitalne tehnologije. Ves prosti čas današnjih 

otrok in mladostnikov je posvečen digitalni tehnologiji. Vse svoje življenje so obkroženi z 

računalniki, video igricami, predvajalniki glasbe, mobilnimi telefoni in ostalimi »igračami« 

digitalne dobe. Vse te »dobrine« tehnologije so postale del njihovih življenj. 

Današnji študentje razmišljajo in procesirajo informacije popolnoma drugače kot prejšnje 

generacije. Spremembe gredo tako daleč in tako globoko, da se je struktura možganov 

mladostnikov fizično spremenila, kot rezultat odraščanja v tehnološko naprednem svetu. 

Avtor članka je študente poimenoval kar digitalni govorci (angl. digital natives). Starejše 

generacije, ki so sicer »posvojile« mnoge aspekte digitalne dobe pa imenuje digitalni 

imigranti (angl. digital immigrants). 

Starejši so se tako primorani naučiti novega digitalnega jezika, da lahko sledijo mlajšim 

generacijam in da jih lahko poučujejo. Avtor pravi: »…naši digitalni imigranti inštruktorji, ki 

govorijo zastarel jezik (pred digitalno dobo), s težavo učijo populacijo, ki govori popolnoma 

                                                 
1 Prevod citata: Our students have changed radcally. Today's students are no longer the people our educational 
system was designed to teach. 
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nov jezik.«2 Starejše generacije imajo namreč malo razumevanja za nove spretnosti, ki jih 

mlajše generacije razvijajo in uporabljajo, enostavno jim niso sposobni slediti s takim 

tempom.  

Tako učitelji, kot starši se pritožujejo, da se njihovi učenci, otroci učijo med poslušanjem 

glasbe in gledanjem televizije. Zakaj se jim to zdi moteče? Ker se oni ne morejo, ker niso 

živeli s tehnologijo na vsakem koraku. V digitalnem svetu, ob vsej tehnologiji, so otroci 

razvili sposobnost večopravilnosti. 

Največji problem oziroma vprašanje je, ali se morajo učenci učiti in sprejemati stare metode 

in oblike učenja, zato da bo učiteljem lažje, ali se morajo prilagoditi učitelji in se naučiti 

novih tehnik poučevanja. Glede na pospešeno rast tehnologije in digitalnih medijev, je težko 

zahtevati, da gremo korak nazaj, saj so se možgani otrok že prilagodili novi dobi. Najbolje, da 

se učitelji soočijo s problemom, sprejmejo nove metode in oblike ter tehnike dela in vstopijo 

in sprejmejo prednosti, ki jih spremembe ponujajo [3]. 

Sodelovalno učenje 

S pojavom digitaliziranih medijev ter spleta 2.0 na področju izobraževanja so se spremenile 

metode, oblike in tehnike poučevanja. Sodelovalno učenje je z digitalnimi mediji dobilo 

popolnoma novo dimenzijo in se pojavlja v različnih oblikah, njegova vrednost pa je občutno 

zrasla. Sodelovalno učenje ter interakcija med uporabniki je glavna prednost spleta 2.0.  

Sodelovanje je po mnenju strokovnjakov ključ do uspeha, do uspešne kariere. Poudarjajo 

komunikacijske sposobnosti ter povzdigujejo timske delavce, ki so pomembni za uspeh 

podjetij [4]. To pomeni, da je te sposobnosti treba spodbuditi in gojiti ali jih priučiti zgodaj, 

najbolje kar v osnovni šoli.  

Sodelovalno učenje, kot marsikatero stvar, strokovnjaki različno opredeljujejo. Bistvo pa je, 

da učence razdelimo v manjše skupine, kjer je njihova naloga, da s skupnim delom pridejo do 

zastavljenega cilja. Pomembno je, da sodelujejo vsi učenci v skupini in da je njihov vložek v 

projekt približno enak. Odgovornost za končni izdelek seveda nosi vsak posameznik. 

Učiteljeva naloga je, da spremljajo in spodbujajo delo učencev, vzpostavljajo red in disciplino 

ter organizirajo skupinsko delo.  

                                                 
2 Prevod citata: …our Digital Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital 
age), are struggling to teach a population that speaks an entirely new language. 
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V skupinah je organizacija taka, da vsi učenci raziskujejo, predelujejo ali utrjuje učno snov. 

Vsak učenec prispeva svoj delež, vsi učenci v skupini morajo sodelovati in vsi so odgovorni 

za končen rezultat (izdelek, predstavitev, poznavanje snovi itd.) [5]. 

S sodelovalnim učenjem se razvijajo sposobnost sodelovanja z drugimi, ne tekmovalnost 

temveč, pozitivna povezanost v skupini, odgovornost posameznika v skupini. Pomembne so 

tudi sodelovalne veščine: 

- komunikacijske spretnosti, 

- spretnost za gradnjo in vzdrževanje zaupanja, 

- spretnost dajanja in sprejemanja pomoči, 

- spretnost vodenja, 

- spoštovati različnost in 

- držati se dogovorov in pravil. 

Sodelovalno učenje se je v šole začelo uvajati predvsem zato, da bi učenci aktivno sodelovali 

pri pouku. Spodbuja se tudi samostojno delo, sodelovanje z drugimi, kritično razmišljanje 

oziroma kritičnost do svojega dela. Sodelovalno učenje naj bi učence naučilo tudi iskanja 

novih informacij, analize pridobljenih informacij, vrednotenje dela ter utemeljevanja rešitev 

[6]. 

Bloomova taksonomija 

Benjamin S. Bloom (21.2.1913 – 13.9.1999) je bil psiholog, ki je svoje življenjsko delo 

posvetil izobraževanju oziroma vprašanju kako pomagati učiteljem dobro izobraževati 

učence. Diplomiral je na univerzi v Chicagu, kjer je bil nato tudi član kolektiva in inštruktor 

na področju izobraževanja. Pri izobraževanju je kot svetovalec pomagal tudi drugim državam, 

na primer Izraelu in Indiji. 

Svojo pozornost je usmeril na izobraževalne cilje, kako jih organizirati glede na njihovo 

kognitivno kompleksnost. Zanimal ga je razvoj mišljenja, kaj se dogaja v glavah učencev, o 

čem razmišljajo med poukom. Velik pomen je dal občutkom in izkustvu med poslušanjem 

pouka in učenjem. 

Leta 1956 je na Univerzi v Chicagu sestavil svojo raziskovalno ekipo kognitivnih psihologov. 

Svoje delo so posvetili kreiranju take taksonomije, ki bo najbolje pomagala učiteljem in 

inštruktorjem izoblikovati in realizirati predmete ter njihove cilje. Potrebno je bilo sestaviti 
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tako taksonomijo, na katero se bodo lahko oprli vsi predmeti, ki se med sabo zelo razlikujejo 

[14]. Glavni namen, z upoštevanjem pedagoških, logičnih in psiholoških principov, je 

sestaviti uporaben sistem, ki bo olajšal sporazumevanje strokovnjakov glede ciljev in na sploh 

o poučevanju [7]. 

V svoji raziskavi so taksonomijo razdelili na tri psihološke domene, kognitivno, afektivno ter 

psihomotorično, ki pa se medsebojno ne izključujejo. Če vzamemo za primer izdelovanje 

svojega e-portfelja, mora učenec poznati definicijo e-portfelja, razumeti njegovo uporabnost 

in namembnost, znati upravljati z računalnikom, programom in aplikacijami itd. Ob 

izdelovanju občuti veselje, zadovoljstvo ob uspehu ali žalost ob neuspehu. 

Domene Bloomove taksonomije 

1. KOGNITIVNA (spoznavna) DOMENA, ki je tudi najpomembnejša, se ukvarja z 

učenčevo sposobnostjo procesiranja in uporabnostjo. Poudarek je na sposobnosti za 

kritično razmišljati o naučenem ter svoje razmišljanje argumentirati. Kognitivna 

domena se deli na šest področij, ki si hierarhično sledijo od preprostega h 

kompleksnemu [15]: 

- Poznavanje: s priklicem dejstev, definicij, zakonov, konceptov se učenec spomni 

že naučenega. O poznavanju govorimo, ko učenec uporabi spomin za izdelovanje 

definicij, pridobivanje gradiva itd. Poudarjen je proces pomnjenja in le objavljanje 

gradiva ni dovolj [7]. 

- Razumevanje: učenci razumejo procese in koncepte in so jih zmožni opisati ter 

razložiti. Sposobni so organizirati, primerjati, interpretirati naučena dejstva, 

načela, zakone [15]. 

- Uporaba: že naučene definicije, tehnike in dejstva učenci uporabijo za izdelavo 

novih situacij, reševanje novih problemov [15]. Gre za prenos naučenega v nove 

situacije. 

- Analiza: učenec naj bi primerjal, raziskoval, analiziral dejavnike, procese, iskal 

povezave med njimi. Učenec naj bi znal ločiti bistvo od nebistvenega [7]. Gre za 

razdelitev problema na manjše kose, ki jih učenec posebej analizira, razišče, 

organizira. 

- Sinteza: učenec zna združiti pridobljene in naučene informacije v novo obliko, 

vzorce, predlagati alternativne rešitve [15]. Učenci morajo iz različnih virov 
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pritegniti elemente in jih med seboj primerno kombinirati, da dosežejo določen 

cilj. Sinteza je pot k kreativnosti učenca [7].  

- Vrednotenje: učenec zna predstaviti svoje mnenje, ga argumentirati ter kritično 

razmišljati. Vrednotenje zajema presojanje idej, metod gradiva na nekem področju. 

Za to so potrebni kriteriji, ki jih poda učitelj ali učenec sam. Bloom pravi, da to ni 

nujno zadnji korak, lahko ga uporabimo že na začetku, za boljše razumevanje učne 

snovi [7].  

- Na Bloomovo taksonomijo kognitivne domene se je pojavilo nekaj kritik. Sicer 

kritiki priznavajo obstoj vseh šestih področij, vendar se sprašujejo o smiselnosti 

postavljene hierarhije. Prva tri področja so hierarhično dobro postavljena, zadnja 

tri pa naj bi bila kar vzporedna [15].  

 

2. AFEKTIVNA (čustvena) DOMENA opisuje kako se ljudje čustveno odzovejo in 

zmorejo čutiti bolečino in srečo sočloveka. Afektivni predmeti ciljajo na zavedanje in 

rast v čustvih, vrednotah in občutkih [15]. Domeni lahko rečemo tudi čustveno – 

motivacijska, z obsegom vzgojnih ciljev v ožjem pomenu besede [7]. Ta domena se 

deli na pet področij [15]: 

- Sprejemanje: učenec pasivno spremlja pouk. Brez te stopnje ni učenja. 

- Odzivanje: učenec aktivno sodeluje pri pouku in reagira na okolico. 

- Vrednotenje: učenec zna vrednotiti informacijo, idejo. 

- Organiziranje: učenec združi različne vrednosti, informacije, ideje in jih prilagodi 

s svojo shemo, primerja, se poistoveti, ponotranji kar se je naučil. 

- Opredeljevanje: kako neka vrednost vpliva na učenčevo obnašanje in tako postane 

karakteristika.  

 

3. PSIHOMOTORIČNA DOMENA opisuje zmožnost učencev fizično manipulirati z 

orodjem ali instrumentom. Cilji so zasnovani v zaporedju od grobih, večjih do finih 

gibov in nebesednih do besednih oblik izražanja ter sporočanja (ročne spretnosti, 

pisava, branje itd.) [7]. Bloom v tej domeni ni kreiral področij, vendar so jih drugi 

učitelji, kot na primer Simpson (1972), Harrow (1972) in Dave (1975) [15].  

Kratek pregled vseh treh domen je povzet v tabeli 5 [7].  
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Domena  Kratek opis 

Kognitivna ali 

spoznavna 

Vsebuje nova spoznanja, informacije, vrednosti, pojme, teorije in 

vključujejo tudi načine pridobivanja znanj – iskanje po virih, 

reševanje problemov, poročanje o spoznanem. 

Afektivna ali čustvena Razvijajo vrednostno – čustveno  usmerjenost in uveljavljanje 

humanih demokratičnih odnosov ter osebnostno usmerjenost, kot je 

občutek odgovornosti, zanesljivosti, zavzetosti in zainteresiranosti 

za določeno delovno področje oziroma stroko. Hierarhično so višji 

tisti afektivni cilji, ki težijo k večji ponotranjenosti vrednot in 

stališč in jih učenec  osvoji kot lastne tako, da uravnavajo njegovo 

ravnanje, mišljenje in čustvovanje. 

Psihomotorična  Razvijajo se spretnosti načrtovanja in izdelave določenih izdelkov, 

izvajanja kompleksnih gibov in delovnih operacij ter opravljanja 

raznih delovnih procesov. Sem štejejo tudi spretnosti, vezane na 

delo z orodji in stroji. Izvaja se tudi pri spretnostih sporočanja. 

Hierarhično so višje tiste spretnosti, ki so bolj kompleksne, 

zahtevne in terjajo večjo samostojnost reagiranja v nepredvidljivih 

situacijah. 

Tabela 5: Pregled Bloomovih domen s kratkim opisom  

Digitalna Bloomova taksonomija 

V tem poglavju opišemo samo kognitivno domeno Bloomove taksonomije, ki so jo 

strokovnjaki integrirali v digitalni svet. Če se spomnimo, so področja kognitivne domene 

spremenjene Bloomove taksonomije, pomnjenje, razumevanje, uporabnost, analiziranje, 

vrednotenje ter kreiranje. Poglejmo si vsa ta področja z vidika digitalizacije in programja ter 

aplikacij. Slika 1 predstavlja digitalno Bloomovo taksonomijo [19]. 
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Slika 1: Shema digitalne Bloomove taksonomije [19]  

Pomnjenje  

V digitalni dobi je v tem področju poudarek na iskanju gradiva. Glede na veliko 

količino informacij, ki jih imamo, je nerealno pričakovati, da se bodo učenci spomnili 

vsakega dejstva ali podatka. Poglejmo si utemeljitve [4]: 

- Naštevanje (angl. bullet pointing): analogno listanju po knjigi. 

- Označevanje (angl. highlighting): analogno podčrtavanju v knjigi. Tu gre za orodje v 

npr. Microsoft Wordu, ki omogoča označevanje nekega dela besedila, ki je za učenca 

pomemben in bo to uporabil za priklic iz spomina. 

- Zaznamovanje (angl. bookmarking): proces, kjer si učenci označijo določeno spletno 

stran, dokument ali vir za kasnejšo uporabo. Lahko jih tudi organizirajo po svojih 

željah. 

- Socialni zaznamki (angl. social bookmarking): to je spletna verzija zaznamovanja. Je 

bolj napredna možnost, saj lahko urejene zaznamke učenci dajo na splet in jih 

popravljajo in dodajajo svoje. 
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- Iskanje in »googlanje« (angl. searching or »googling«): iskalniki so ključni elementi 

za zbiranje informacij in raziskovanje učencev. Je preprosto, saj vtipkajo ključno 

besedo ali frazo, iskalec pa jim ponudi najbolj pogoste zadetke na iskano temo. 

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 6 [4]: 

Aktivnosti  Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Testi in kvizi (angl. test and quiz) Orodja preko spleta, orodja za urejanje besedil 

Kartončki (angl. flashcards) Moodle, Hot potatoes 

Definicije (angl. definition) Orodja za urejanje besedil, orodja za izdelavo 

miselnih vzorcev, wiki  

Delovni listi (angl. worksheet) Orodja za urejanje besedil, orodja za izdelavo 

miselnih vzorcev, splet 

Oznake (angl. label) Orodja za urejanje besedil, grafična orodja 

Seznam (angl. list) Orodja za urejanje besedil, spletno objavljanje (npr. 

blog, spletna stran, e-portfelj)  

Ustvarjanje (angl. reproduction) Orodja za urejanje besedil, spletna stran, blog, 

grafična orodja, email, e-portfelj 

Zaznamovanje (angl. bookmarking) Zaznamki in priljubljene povezave v spletnih 

brskalnikih 

Socialno mreženje (angl. social 

bookmarking) 

Facebook, MySpace, Twitter, Netlog 

Osnovno iskanje (angl. basic searches) Iskalniki (Google, Yahoo, Ask, Excite, Najdi.si 

itd.) 

Tabela 6: Aktivnosti in orodja pri pomnjenju 

Razumevanje  

Učenci v tem področju razumejo procese in koncepte in so jih zmožni opisati in razložiti po 

svojih besedah. V digitalni dobi razumevanje lahko utemeljimo z naslednjimi dopolnili [4]: 

- Napredno iskanje (angl. advanced searching): iskanje kot v področju pomnjenja, le da 

je bolj poglobljeno z razumevanjem. 

- Pripovedovanje (angl. blog journalling): pisanje bloga, učenec piše nekakšen spletni 

dnevnik. Blog tako predstavlja poročilo naučenega, s tem pa se krepi razumevanje 

snovi.  
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- Kategoriziranje in označevanje (angl. categorising and tagging): organiziranje 

datotek, spletnih strani in materiala v mape z ustreznimi orodji. Učenec mora snov 

razumeti, da jo lahko organizira v smiselno strukturo. 

- Komentiranje (angl. commenting): obstaja veliko orodij, ki učencem omogočajo 

komentiranje snovi in s tem poglabljanje razumevanje naučenega. Komentirajo lahko 

na spletnih straneh, preko socialnega mreženja, na blogih, v e-portfelju itd. 

- Naročanje (angl. subscribing):  naročanje na določene spletne strani, bloge preko RSS 

tehnologije in tako razvije razumevanje oziroma proces branja in zbiranja gradiv kar 

vodi k boljšemu razumevanju. 

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 7 [4]: 

Aktivnosti  Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Obnova (angl. summary) Orodja za urejanje besedil, orodja za 

izdelovanje miselnih vzorcev, spletno 

objavljanje, wiki, e-portfelj 

Zbirka (angl. collection) 

Razlaga (angl. explanation)  

Pokaži in povej (angl. show and tell) Orodja za predstavitev (Power point, Zoho), 

grafična orodja, orodja za zvok (Audacity), 

video orodja, orodja za izdelavo miselnih 

vzorcev, e-portfelj 

Seznam (angl. list) Orodja za urejanje besedil, orodja za 

izdelovanje miselnih vzorcev Oznake (angl. label) 

Osnutek (angl. outline) 

Napredno iskanje (angl. advanced searching) Podobno kot osnovno iskanje pri pomnjenju 

Pripovedovanje (angl. blog journalling) Pisanje bloga (lahko tudi v okviru e-portfelja) 

Naročanje (angl. subscribing) Naročanje na bloge, različne spletne strani 

preko RSS tehnologije 

Tabela 7: Aktivnosti in orodja pri razumevanju  

Miselni vzorci 

Pri razumevanju se vedno bolj poudarja izdelava miselnih vzorcev, ki je način vizualnega 

zapisovanje. To je zelo močna tehnika, ki je pomembna za proces učenja. Miselni vzorec 

predstavlja zapis ključnih besed, kjer je najpomembnejša beseda v sredini vzorca. Iz sredine 

na vse strani izhajajo misli, ki so izražene s ključnimi besedami. Pomembnejše misli so bližje 
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središču. Miselni vzorec je izumil angleški psiholog Tony Buzan, strokovnjak na področju 

preučevanja možganov [8]. Uporaba in pravilna izvedba miselnega vzorca je pomembna pri 

učenju, saj je učenec na ta način bolj aktiven in poglablja svoje znanje. Najbolj zanimivo pa 

je, da je struktura miselnega vzorca podobna strukturi možganov. Vključimo ga lahko v svoj 

e-portfelj. 

Uporaba 

Učenci izvajajo in uporabljajo postopke preko opravil in s pomočjo pripomočkov. Uporaba se 

nanaša na situacije, kjer se naučena snov uporabi za oblikovanje novih zakonov in načel ter 

produktov, kot so modeli, predstavitve, intervjuji in simulacije. Pri izdelavi le-teh pa nam 

digitalna tehnologija priskoči na pomoč z različno paleto orodij in aplikacij. Utemeljitve so 

[4]:  

- Upravljanje in izvajanje (angl. running and operating): izvajanje in manipuliranje  s 

strojno opremo in aplikacijami za dosego osnovnih ciljev. 

- Igranje (angl. playing): učenje preko igre. Učenci, ki uspešno igrajo pokažejo 

razumevanje in razvijajo določene spretnosti. 

- Nalaganje in deljenje (angl. uploading and sharing): nalaganje učnega materiala na 

splet in deljenje preko blogov, spletnih strani, socialnega omrežja, e-portfelja itd. to je 

osnovna oblika sodelovalnega učenja, ki je višja miselna spretnost. 

- Urejanje (angl. editing): je proces oziroma postopek, ki je možen pri večini digitalnih 

medijev. 

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 8 [4]: 

Aktivnosti  Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Upodabljanje (angl. illustration) Corel, GIMP, Inkscape, Photo Filtre 

Simulacija (angl. simulation) Grafična orodja (npr. Google sketchup) 

Modeliranje ali demonstracija (angl. 

sculpture or demonstration) 

Orodja za predstavitve, grafična orodja, avdio 

in video konference 

Predstavitev (angl. presentation) Orodja za predstavitve (Power point, Zoho, 

Google), Skype, interaktivna tabla, avdio in 

video konference  

Intervju (angl. interview) Orodja za oblikovanje besedil, snemalnik 
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zvoka, podcast, vodcast, Skype 

Nastop (angl. performance) podcast, vodcast, avdio in video konference, 

VoIP, orodja za predstavitve, e-portfelj 

Urejanje (angl. editing) Orodja za zvok in video, wiki urejanje, 

izdelovati dokument za skupno rabo 

Igranje (angl. playing) Spletne igre, simulacije 

Tabela 8: Aktivnosti in orodja za uporabo  

Analiziranje 

Učenci koncepte razdelijo na manjše dele in koncepte ter ugotavljajo kako se deli navezujejo 

in na kakšen način so medsebojno odvisni. Ključne besede pri tem področju taksonomije so 

primerjava, organiziranje, iskanje, strukturiranje, integriranje in pripisovanje. Utemeljitve za 

implementacijo v digitalni svet so [4]:  

- Mešanje (angl. mashing): integracija več podatkov v eno strukturo ali gradivo. 

Trenutno je to kompleksen proces, vendar se z več opcijami poenostavlja. 

- Povezovanje (angl. linking): postavljati in graditi povezave znotraj in zunaj 

dokumentov in spletnih strani. 

- Obratni inženiring (angl. reverse-engineering): analogno dekonstrukciji. 

- Reševati oziroma dešifrirati (angl. cracking): potrebuje reševalca za razumevanje in 

uporabljanje aplikacije ali sistema, da se lahko analizira prednosti in slabosti. 

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 9 [4]: 

Aktivnosti Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Anketa (angl. survey) Spletna orodja (npr. Survey monkey, Fluid surveys), 

orodja za oblikovanje besedil, email, orodja za 

preglednice 

Podatkovna baza (angl. database) MySQL, Access, wiki, e-portfelj 

Povzetek (angl. abstract) Orodja za oblikovanje besedil, spletno objavljanje, e-

portfelj 

Poročilo (angl. report) Orodja za oblikovanje besedil, orodja za predstavitve, 

spletno objavljanje, blog, e-portfelj 

Graf (angl. graph) Grafična orodja, orodja za preglednice 
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Preglednice (angl. spreadsheet) Excel, spletna orodja 

Seznam (angl. checklist) Orodja za oblikovanje besedil, orodja za ankete, spletna 

orodja, preglednice 

Diagram (angl. chart) Preglednice, miselni vzorci 

Tabela 9: Aktivnosti in orodja za analiziranje  

Vrednotenje 

Učenci se morajo preko standardov naučiti kritično razmišljati, soditi in argumentirati svoje 

delo in delo drugih. Vrednotenje je pomemben proces učenja skozi vse življenje. Ključne 

besede v tem področju taksonomije so pregledovanje, hipoteziranje, kritiziranje, 

eksperimentiranje, sojenje, testiranje, opazovanje. Utemeljitve v digitalnem svetu so [4]: 

- Komentiranje in reflektiranje (angl. commenting and reflecting): konstruktivna kritika 

in reflektiranje je olajšano z uporabo blogov, forumov, e-portfelja. Učenec enostavno 

komentira in odgovarja na objavljeno vsebino in s tem ovrednoti svoje delo ali delo 

drugega učenca. 

- Objavljanje (angl. posting): vsebino, projekt, seminarska naloga se objavi na splet 

preko bloga, e-portfelja in je tako na voljo za diskusijo. Dobre objave in komentarji so 

pomembni za proces vrednotenja. 

- Moderiranje (angl. moderating): visoka stopnja vrednotenja, namreč moderator mora 

biti sposoben vrednotiti objavljeno vsebino in komentarje iz različnih perspektiv, 

ocenjevati vrednost in ustreznost vsebine. 

- Sodelovanje in mreženje (angl. collaborating and networking): efektivno sodelovanje 

spodbuja zmožnost učencev vrednotiti svoj prispevek. Mreženje je značilnost 

sodelovanja, povezovanja in komuniciranja s podobno mislečimi preko spleta. 

- Testiranje (angl. testing – alpha and beta): testiranje aplikacij, procesov in procedur je 

ključni element vsakega orodja. Da jih učenec uspešno testira mora biti sposoben 

analizirati namen orodja ali procesa. 

- Potrjevanje (angl. validating): glede na obseg informacij, ki so na voljo, morajo učenci 

znati preveriti verodostojnost pridobljenih virov preko spleta. Za uspešno potrjevanje 

virov mora učenec znati analizirati in vrednotiti informacije ter jih kritično soditi.  

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 10 [4]: 
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Aktivnosti Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Diskusija (angl. debate) Orodja za oblikovanje besedil, snemalnik zvoka, 

orodja za izdelavo miselnih vzorcev, (angl. discussion 

board), avdio in video konference, e-portfelj 

Poročilo (angl. report) Orodja za oblikovanje besedil, spletno objavljanje, 

predstavitev, kamera, e-portfelj 

Vrednotenje (angl. evaluation) Orodja za oblikovanje besedil, orodja za izdelavo 

miselnih vzorcev, spletno objavljanje, predstavitev, 

kamera, e-portfelj 

Poizvedba (angl. investigation) Internet, spletna orodja, kamera 

Razsodba (angl. verdict) Orodja za oblikovanje besedil, e-portfelj 

Sklep (angl. conclusion) Orodja za oblikovanje besedil, predstavitve, e-portfelj 

Komentiranje, moderiranje, 

pregledovanje objav (angl. 

commenting, moderating, reviewing 

posts) 

Discussion boards, forumi, blogi, wiki, socialna 

omrežja, klepetalnice (Messenger, Google talk itd.), e-

portfelj 

Sodelovanje (angl. collaborating) Discussion boards, forumi, blogi, wiki, socialna 

omrežja, klepetalnice, video konference, sms 

Mreženje (angl. networking) Socialna omrežja, avdio in video konference, 

telekomunikacije 

Tabela 10: Aktivnosti in orodja za vrednotenje  

Kreiranje 

Ključne besede pri področju kreiranja so: oblikovanje, konstruiranje, planiranje, delanje, 

izumljanje, pridobivanje. Ti glagoli nam povedo, da je to področje namenjeno reorganizaciji 

že poznanih elementov v neke nove strukture. Pri kreiranju so nam digitalni mediji v veliko 

pomoč in nam omogočajo lažje ter bolj kvalitetno ustvarjanje. Utemeljitve so [4]: 

- Programiranje (angl. programming): kreiranje svojih aplikacij, programiranje igric ali 

multimedijskih aplikacij 

- Snemanje filmov, ustvarjanje animacij, montiranje, (angl. filming, animating, 

videocasting, podcasting, mixing, remixing): vzhajajoči trendi uporabljanja 

vsemogoče multimedije in orodij za multimedijo. Učenci izdelujejo unikatne 

multimedijske izdelke.   
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- Režiranje in produciranje (angl. directing and producing): učenci morajo imeti vizijo, 

razumeti komponente in to združiti v povezan izdelek oziroma celoto. 

- Objavljanje (angl. publishing): preko spletnih strani. Učenci lahko objavijo v obliki 

teksta, medijev ali v digitalnem formatu. Najbolj pogost način objavljana blog, wiki, 

forum, e-portfelj. 

Možne aktivnosti in orodja za realizacijo so predstavljena v tabeli 11 [4]: 

Aktivnosti  Nekatera orodja oziroma oblike izvajanja 

Film Movie maker, Pinnacle studio, adobe 

premier, spletna orodja (jumpcut, eyespot, 

cuts, animoto)  

Predstavitev (angl. presentation) Power point, Zoho, Photostory, Google 

present 

Zgodba (angl. story) Orodja za oblikovanje besedil, Photostory, 

predstavitve, podcasting, e-portfelj 

Programiranje (angl. programming) Visual studio, Lego Mindstorms & Robolab, 

Scratch, Gamemaker 

Projekt (angl. project) Orodja za oblikovanje besedil 

Bloganje (angl. blogging) Wordpress, Edublogs,Classroom blogmiester 

Avdio in video oddajanje na spletu (angl. 

vodcast, podcast) 

Orodja za pripovedovanje, Skype, 

Elluminate, Live classroom 

Igra (angl. game) Gamemaker 

Modeliranje (angl. model)  SketchUp, Blender, Autocad 

Pesem - glasba (angl. song) Orodja za urejanje besedil, snemalnik zvoka, 

Audacity, snemanje zvoka v predstavitvah 

Medijski produkti (angl. media product) Movie maker, Corel, GIMP, Tuxpaint, Alice, 

Flash Oglasi (angl. advertisement) 

Risanje (angl. painting) 

Tabela 11: Aktivnosti in orodja za kreiranje  

Leta 1990 sta nekdanja Bloomova učenca Lorin Anderson in David Krathwohlom spremenila 

Bloomovo taksonomijo in jo objavila leta 2001. Namesto samostalnikov sta za poimenovanje 

področij uporabila glagole in preoblikovala področja, tako da ustrezajo digitalni dobi, se pravi 
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digitalni Bloomovi taksonomiji (sliki 2 in 3 prikazujeta prvotno Bloomovo taksonomijo in 

digitalno Bloomovo taksonomijo) [4]. 

VISOKO-MISELNE VEŠČINE 

Vrednotenje 

Sinteza 

Analiza 

Uporaba 

Razumevanje 

Znanje 

NIZKO-MISELNE VEŠČINE 

Slika 2: Prvotna Bloomova taksonomija [4] 

VISOKO-MISELNE VEŠČINE 

Kreirati 

Vrednotiti 

Analizirati 

Uporabiti 

Razumevati 

Pomniti 

NIZKO-MISELNE VEŠČINE 

Slika 3: Digitalna Bloomova taksonomija [4] 
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4 PREDSTAVITEV PROGRAM

 

Opis Wordpressa 

Za praktično izvedbo svojega

prikazuje logotip slovenskega programa)

slovenščini. Wordpress je brezpla

pisanju bloga, spletnega dnevnika, vendar

portfelja. Vanj lahko dodajamo slike, video posnetke, predstavitve in tekstovne datoteke. 

Pišemo lahko komentarje, kar omogo

se lahko z istomislečimi, kot so na primer sošolci, u

našega dela. Učitelj preko komentarjev oceni u

takojšnjo povratno informacijo.

Namestitev  programa Wordpress

V iskalnik Google vtipkamo wordpress

internetna stran, s katere bomo prenesli slovenski wordpress 3.3. Kliknemo na povezavo 

Prenesite slovenski wordpress

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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PREDSTAVITEV PROGRAMA WORDPRESS

 

Slika 4: Logotip 

ga diplomskega dela, sem izbrala program Wordpress

prikazuje logotip slovenskega programa), ker je enostaven za uporabo in

je brezplačna programska oprema, ki je prvotno sicer namenjen

a, spletnega dnevnika, vendar nam omogoča vse kar je potrebno za kreiranje 

portfelja. Vanj lahko dodajamo slike, video posnetke, predstavitve in tekstovne datoteke. 

Pišemo lahko komentarje, kar omogoča vrednotenje našega dela in samokriti

imi, kot so na primer sošolci, učitelji, kar pripomore

itelj preko komentarjev oceni učenčeve izdelke in jim na ta na

takojšnjo povratno informacijo. 

Wordpress 

V iskalnik Google vtipkamo wordpress in kliknemo na povezavo sl.wordpress.org

bomo prenesli slovenski wordpress 3.3. Kliknemo na povezavo 

Prenesite slovenski wordpress 3.3, kot kaže slika 5:  

Slika 5: Pozdravna stran Wordpress 

unalništva v osnovni šoli 

A WORDPRESS 

, sem izbrala program Wordpress (slika 4 

, ker je enostaven za uporabo in obstaja v 

je prvotno sicer namenjena 

a vse kar je potrebno za kreiranje e-

portfelja. Vanj lahko dodajamo slike, video posnetke, predstavitve in tekstovne datoteke. 

a vrednotenje našega dela in samokritičnost, povežemo 

itelji, kar pripomore k napredovanju 

eve izdelke in jim na ta način poda 

sl.wordpress.org. Odpre se 

bomo prenesli slovenski wordpress 3.3. Kliknemo na povezavo 
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S programom WinRar razširi

sami kreiramo nekje na našem ra

je prikazana na sliki 6: 

Na spletno mesto (na strežnik) mapo naložimo s pomo

v našem primeru uporabljamo strežnik, kjer se datoteke prenašajo po SSH protokolu, moramo 

imeti takega odjemalca, ki podpira SSH protokol. Ko odpremo program FileZi

vpišemo vse potrebe podatke za povezavo na strežnik. Kliknemo na 

strežnikov, glejte sliko 7: 

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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razširimo stisnjeno datoteko wordpress-3,3-sl_SI.zip

sami kreiramo nekje na našem računalniku in to potem naložimo na spletno mesto. 

 

Slika 6: Razširitev datoteke 

Na spletno mesto (na strežnik) mapo naložimo s pomočjo FTP klienta na primer FileZilla. Ker 

v našem primeru uporabljamo strežnik, kjer se datoteke prenašajo po SSH protokolu, moramo 

imeti takega odjemalca, ki podpira SSH protokol. Ko odpremo program FileZi

vpišemo vse potrebe podatke za povezavo na strežnik. Kliknemo na Datoteka 

 

Slika 7: Upravljanje s strežnikom 

unalništva v osnovni šoli 

sl_SI.zip v mapo, ki jo 

unalniku in to potem naložimo na spletno mesto. Ta korak 

jo FTP klienta na primer FileZilla. Ker 

v našem primeru uporabljamo strežnik, kjer se datoteke prenašajo po SSH protokolu, moramo 

imeti takega odjemalca, ki podpira SSH protokol. Ko odpremo program FileZilla najprej 

Datoteka ���� Upravitelj 
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Podatki za strežnik so:  

- naslov strežnika (npr. hrast.pef.uni

- protokol – v našem primeru je to SFTP, ker strežnik prenaša datoteke preko SSH 

protokola, 

- vrsta prijave – običajna

- uporabnik in 

- geslo. 

Ko smo vse to vnesli, kliknemo

V tem trenutku smo povezani na strežnik. Sedaj moramo prenesti ustrezno 

računalnika na strežnik obvezno v mapo public_html (da bomo lahko v spletnem brskalniku 

preko naslova URL dostopali do stran

Slika 

Ko je želena mapa na strežniku v mapi public_html, odpremo spletni brskalnik in v URL 

vpišemo naslov_strežnika/~uporabnisko_ime/ime_mape

strežnik). Verjetno bo prišlo do napake, saj datoteka wp

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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aslov strežnika (npr. hrast.pef.uni-lj.si), 

v našem primeru je to SFTP, ker strežnik prenaša datoteke preko SSH 

čajna, 

Ko smo vse to vnesli, kliknemo na gumb Poveži. 

V tem trenutku smo povezani na strežnik. Sedaj moramo prenesti ustrezno 

unalnika na strežnik obvezno v mapo public_html (da bomo lahko v spletnem brskalniku 

preko naslova URL dostopali do strani). Koraki so prikazani na sliki 8: 

Slika 8: Prenos mape iz računalnika na steržnik 

Ko je želena mapa na strežniku v mapi public_html, odpremo spletni brskalnik in v URL 

naslov_strežnika/~uporabnisko_ime/ime_mape (ime mape, ki ste jo prenesli na 

strežnik). Verjetno bo prišlo do napake, saj datoteka wp-config.php ne obstaja

unalništva v osnovni šoli 

v našem primeru je to SFTP, ker strežnik prenaša datoteke preko SSH 

V tem trenutku smo povezani na strežnik. Sedaj moramo prenesti ustrezno mapo iz našega 

unalnika na strežnik obvezno v mapo public_html (da bomo lahko v spletnem brskalniku 

 

Ko je želena mapa na strežniku v mapi public_html, odpremo spletni brskalnik in v URL 

(ime mape, ki ste jo prenesli na 

config.php ne obstaja, kar prikazuje 
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slika 9, zato jo bomo morali ustvariti, tako da kliknemo na gumb 

nastavitvami.  

Odpre se nam naslednja stran, kjer so našteti podatki, ki jih bomo potrebovali za 

Kliknemo na gumb Let's Go (Naprej)

Potrebujemo naslednje podatke naše podatkovne baze: 

- ime podatkovne baze (obi

- uporabniško ime, 

- geslo, 

- gostitelj: localhost in 

- predpona: wp_ . 

V naslednjem koraku vpišemo podatke naše podatkovne baze in kliknemo 

Verjetno bo prišlo do pogoste napake, da datoteka wp

morali to urediti ročno. Enost

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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, zato jo bomo morali ustvariti, tako da kliknemo na gumb Ustvari datoteko z 

Slika 9: Ustvari datoteko z nastavitvami 

, kjer so našteti podatki, ki jih bomo potrebovali za 

Let's Go (Naprej), kot kaže slika 10: 

Slika 10:Podatki  podatkovne baze 

Potrebujemo naslednje podatke naše podatkovne baze:  

ime podatkovne baze (običajno isto kot uporabniško ime), 

V naslednjem koraku vpišemo podatke naše podatkovne baze in kliknemo Submit (Potrdi)

Verjetno bo prišlo do pogoste napake, da datoteka wp-config.php ni bila napisana, zato bomo 

no. Enostavno prekopiramo napisano kodo (slika 11

unalništva v osnovni šoli 

Ustvari datoteko z 

 

, kjer so našteti podatki, ki jih bomo potrebovali za nadaljevanje. 

 

Submit (Potrdi).  

config.php ni bila napisana, zato bomo 

(slika 11) v datoteko wp-
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config.php in jo ponovno prenesemo na strežnik. Ko to naredimo kliknemo na gumb 

install (Zaženi namestitev). 

Datoteko wp-config.php najdem

pozor: popravljamo datoteko na našem ra

Po vsem tem trudu, se nam odpre stran z dobrodošlico, kjer vpišemo še želene podatke in 

kliknemo na gumb Namesti Wordpress

 

Slika 
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config.php in jo ponovno prenesemo na strežnik. Ko to naredimo kliknemo na gumb 

Slika 11: Koda wp-config.ph 

config.php najdemo v mapi wordpress, ki smo jo naložili na strežnik. 

popravljamo datoteko na našem računalniku in popravljeno spet naložimo na strežnik!

Po vsem tem trudu, se nam odpre stran z dobrodošlico, kjer vpišemo še želene podatke in 

Namesti Wordpress, kot kaže slika 12: 

 

Slika 12:Zadnji korak pri namestitvi Wordpressa 

unalništva v osnovni šoli 

config.php in jo ponovno prenesemo na strežnik. Ko to naredimo kliknemo na gumb Run the 

 

o v mapi wordpress, ki smo jo naložili na strežnik. Vendar 

unalniku in popravljeno spet naložimo na strežnik! 

Po vsem tem trudu, se nam odpre stran z dobrodošlico, kjer vpišemo še želene podatke in 
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 Navodila za uporabo programa 

Za učence smo pripravili kratka navodila za uporabo programa Wordpress

na spletu. S tem smo jim omogo

nalogo.  

Pregled armaturne plošče 

Po prvi prijavi v Wordpress se pojavi stran, ki se ji re

sliki 13. Tukaj namreč oblikujete svojo

ostale datoteke in tako naprej: 

Wordpress nam najprej ponudi: 

- Osnovne namestitve, kjer nastavimo nivo zasebnosti, 

izključimo komentarje ter dopolnimo naš profil. 

- Dodaj prvo vsebino, kjer si ogledamo ali izbrišemo primer strani in objavo prispevka, 

ustvarimo stran 'O meni' ter napišemo prvi prispevek.

- Prikrojite vašo spletno stran

dodajamo gradnike. 

Do vseh teh vsebin lahko pridemo tudi preko menija na levi strani naše armaturne ploš

Vsako spremembo, ki naredimo na svoji

prispevkov, si lahko ogledamo, 

stran) Obiščite svojo spletno stran
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programa Wordpress 

ence smo pripravili kratka navodila za uporabo programa Wordpress

na spletu. S tem smo jim omogočili, da so do navodil prišli tudi doma, ko so delali doma

Po prvi prijavi v Wordpress se pojavi stran, ki se ji reče Armaturna plošča

 oblikujete svojo stran, pišete prispevke, dodajate slike, video posnetke, 

 

Slika 13: Armaturna plošča 

Wordpress nam najprej ponudi:  

, kjer nastavimo nivo zasebnosti, časovni pas, vklju

imo komentarje ter dopolnimo naš profil.  

, kjer si ogledamo ali izbrišemo primer strani in objavo prispevka, 

ustvarimo stran 'O meni' ter napišemo prvi prispevek. 

Prikrojite vašo spletno stran, kjer izberemo temo, barvo ozadja, sliko glave ter 

Do vseh teh vsebin lahko pridemo tudi preko menija na levi strani naše armaturne ploš

Vsako spremembo, ki naredimo na svoji strani, pa naj se gre za videz

prispevkov, si lahko ogledamo, če kliknemo na levi strani zgoraj (v mojem primeru Spelina 

ite svojo spletno stran. 

unalništva v osnovni šoli 

ence smo pripravili kratka navodila za uporabo programa Wordpress in jih objavili tudi 

ili, da so do navodil prišli tudi doma, ko so delali domačo 

ča, ki je prikazana na 

stran, pišete prispevke, dodajate slike, video posnetke, 

 

vni pas, vključimo ali 

, kjer si ogledamo ali izbrišemo primer strani in objavo prispevka, 

temo, barvo ozadja, sliko glave ter 

Do vseh teh vsebin lahko pridemo tudi preko menija na levi strani naše armaturne plošče. 

strani, pa naj se gre za videz strani ali ogled 

e kliknemo na levi strani zgoraj (v mojem primeru Spelina 
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Videz strani 

Najprej lahko nastavimo kako bo 

temna, na kateri strani bodo prikazani gradniki, kot npr. koledar.

levem meniju pod zavihkom Izgle

V tem zavihku lahko spreminjamo še temo, ozadja, 

V nadaljevanju si bomo pogledali kako nastavimo gradnike, to so elementi, ki bodo prikazani 

na vsaki strani vaše strani, kot npr. koledar, prispevki itd

Gradnike si nastavite tako, da iz seznama na levi strani povle

stran, kot kaže slika 15: 

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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Najprej lahko nastavimo kako bo videti stran, na kateri bodo prispevki. Ali bo tema svetla ali 

na, na kateri strani bodo prikazani gradniki, kot npr. koledar. Do teh nastavitev pridemo v 

Izgled, kar je prikazano na sliki 14.  

Slika 14: Izgled strani 

V tem zavihku lahko spreminjamo še temo, ozadja, sliko glave, gradnike in menije.

V nadaljevanju si bomo pogledali kako nastavimo gradnike, to so elementi, ki bodo prikazani 

kot npr. koledar, prispevki itd. 

Gradnike si nastavite tako, da iz seznama na levi strani povlečete želene gradnike na desno 

Slika 15: Gradniki 

unalništva v osnovni šoli 

. Ali bo tema svetla ali 

Do teh nastavitev pridemo v 

 

sliko glave, gradnike in menije. 

V nadaljevanju si bomo pogledali kako nastavimo gradnike, to so elementi, ki bodo prikazani 

lene gradnike na desno 
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Nastavitve spletnega mesta 

Nastavitve spletnega mesta najdete v desnem meniju pod zavihkom namestitve. Tukaj lahko 

spreminjate:  

- splošne nastavitve, kot so zapis datuma in ure, vaše elektronsko geslo, kdo se lahko 

registrira in kakšne pravice ima;

- nastavitve za prispevke

format prispevka itd.; 

- nastavitve branja, kaj prikaže prva stran, koliko

- nastavitve razprav, se nanaša

- nastavitve medijev se nanaša

- nastavitev zasebnosti;

- trajne povezave. 

Urejanje profila 

Do svojega profila lahko dostopamo na dva na

- lahko kliknemo v levem meniju na povezavo 

- ali pa kliknemo v zgornjem desnem kotu na povezavo

V obeh primerih pridemo na isto stran, kjer urejamo svoj profil: osebne nastavitve, ime, 

kontaktne informacije, biografske informacije ter spremembo

Dodajanje kategorije 

Kategorije nastavimo preden napišemo prispevek, saj je pomembno, ko dodamo nov 

prispevek, da ga dodamo pod ustrezno kategorijo. 

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
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Nastavitve spletnega mesta najdete v desnem meniju pod zavihkom namestitve. Tukaj lahko 

, kot so zapis datuma in ure, vaše elektronsko geslo, kdo se lahko 

pravice ima; 

nastavitve za prispevke, kjer nastavite velikost okna za prispevek, o

 

, kaj prikaže prva stran, koliko zadnjih prispevkov prikaže

, se nanašajo predvsem na komentarje; 

se nanašajo na slike in datoteke, ki jih želimo objaviti na strani

; 

stopamo na dva načina (oba načina prikazuje slika 16

lahko kliknemo v levem meniju na povezavo Profil 

ali pa kliknemo v zgornjem desnem kotu na povezavo: Pozdravljeni, uporabnik

obeh primerih pridemo na isto stran, kjer urejamo svoj profil: osebne nastavitve, ime, 

rafske informacije ter spremembo gesla. 

Slika 16: Urejanje profila 

Kategorije nastavimo preden napišemo prispevek, saj je pomembno, ko dodamo nov 

prispevek, da ga dodamo pod ustrezno kategorijo.  

unalništva v osnovni šoli 

Nastavitve spletnega mesta najdete v desnem meniju pod zavihkom namestitve. Tukaj lahko 

, kot so zapis datuma in ure, vaše elektronsko geslo, kdo se lahko 

, kjer nastavite velikost okna za prispevek, oblikovanje in 

zadnjih prispevkov prikaže; 

na slike in datoteke, ki jih želimo objaviti na strani; 

ina prikazuje slika 16):  

ozdravljeni, uporabnik 

obeh primerih pridemo na isto stran, kjer urejamo svoj profil: osebne nastavitve, ime, 

 

Kategorije nastavimo preden napišemo prispevek, saj je pomembno, ko dodamo nov 
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Če želimo dodati novo kategorijo, v meniju levo izberemo 

kliknemo Kategorije, kot kaže

Odpre se stran, kjer dodamo novo kategorijo. Vpišemo ime kategorije, po želji tudi opis, ni pa 

nujno ter kliknemo gumb Dodaj novo kategorijo

Dodajanje prispevka 

Ravno tako, kot smo za dodajanje kategorije kliknili v levem meniju na zavihek 

naredimo tudi sedaj, ko se bomo u

novega prispevka lahko dostopamo

- kliknemo v levem meniju zavihek 
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e želimo dodati novo kategorijo, v meniju levo izberemo zavihek 

kaže slika 17: 

 

Slika 17: Kategorija 

Odpre se stran, kjer dodamo novo kategorijo. Vpišemo ime kategorije, po želji tudi opis, ni pa 

Dodaj novo kategorijo, kot je prikazano na sliki

Slika 18: Dodajanje nove kategorije 

Ravno tako, kot smo za dodajanje kategorije kliknili v levem meniju na zavihek 

naredimo tudi sedaj, ko se bomo učili dodajati prispevke. Tako, da do strani za dodajanje 

prispevka lahko dostopamo na dva načina (oba načina prikazuje slika 19

kliknemo v levem meniju zavihek Prispevki ter Dodaj, 

unalništva v osnovni šoli 

zavihek Prispevki in nato 

Odpre se stran, kjer dodamo novo kategorijo. Vpišemo ime kategorije, po želji tudi opis, ni pa 

sliki 18:  

 

Ravno tako, kot smo za dodajanje kategorije kliknili v levem meniju na zavihek Prispevki, 

ili dodajati prispevke. Tako, da do strani za dodajanje 

ina prikazuje slika 19):  
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- z miško se pomaknemo na vrhu strani na povezavo 

Odpre se stran za dodajanje novega prispevka. V tem koraku napišemo naslov prispevka, ga 

napišemo, oblikovno uredimo. Nato seveda izberemo ustrezno kategorijo pod katero se bo 

nato naš prispevek nahajal. To je pomembno za boljšo navigacijo in organizacijo 

Med pisanjem prispevka se nam na vsak dolo

želimo, da je naš prispevek viden na strani, na koncu kliknemo 
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z miško se pomaknemo na vrhu strani na povezavo +Novo ter kliknemo Prispevek.

Slika 19: Nov prispevvek 

Odpre se stran za dodajanje novega prispevka. V tem koraku napišemo naslov prispevka, ga 

napišemo, oblikovno uredimo. Nato seveda izberemo ustrezno kategorijo pod katero se bo 

nato naš prispevek nahajal. To je pomembno za boljšo navigacijo in organizacijo 

Med pisanjem prispevka se nam na vsak določen interval prispevek shrani kot osnutek. 

želimo, da je naš prispevek viden na strani, na koncu kliknemo Objavi (prikazuje slika 20

Slika 20:Dodajanje novega prispevka 

unalništva v osnovni šoli 

ter kliknemo Prispevek. 

 

Odpre se stran za dodajanje novega prispevka. V tem koraku napišemo naslov prispevka, ga 

napišemo, oblikovno uredimo. Nato seveda izberemo ustrezno kategorijo pod katero se bo 

nato naš prispevek nahajal. To je pomembno za boljšo navigacijo in organizacijo naše strani. 

en interval prispevek shrani kot osnutek. Če 

(prikazuje slika 20). 
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Dodajanje medijev 

Pod medije spadajo slike, videoposnetki, zvo

načina: 

- Direktno med pisanjem prispevka

oblikovanje prispevka 
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Pod medije spadajo slike, videoposnetki, zvočni posnetki. Tudi medije lahko dodajamo na dva 

Direktno med pisanjem prispevka: kliknemo na ikono, ki se nahaja nad ukazi za 

oblikovanje prispevka (prikazano na sliki 21 in 22):  

Slika 21: Dodajanje medija 1. Način 

Slika 22: Dodajanje medija 1. način 

unalništva v osnovni šoli 

ni posnetki. Tudi medije lahko dodajamo na dva 

liknemo na ikono, ki se nahaja nad ukazi za 
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- Dodajanje v knjižnico medijev. Nato lahko te medije, ki so v knjižnici dodajamo 

prispevkom. Tudi tukaj sta dve poti, podobno kot za 

poteh se odpre ista stran za dod

 

Po kliku na gumb Naloži, se nam izbrana datoteka medija prikaže v naši knjižnici.

Dodajanje povezave 

Kot bralci spletnega mesta (blog, e

so le-ti prikazani v meniju kot povezave. Zato lahko vsak prispevek prikažemo kot po

v meniju (levo ali desno). Najprej moramo nastaviti gradnik Povezave (to smo se že nau
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Dodajanje v knjižnico medijev. Nato lahko te medije, ki so v knjižnici dodajamo 

prispevkom. Tudi tukaj sta dve poti, podobno kot za dodajanje prispevka. Pri obeh 

poteh se odpre ista stran za dodajanje medijev (prikazano na sliki 23 in 24

Slika 23: Dodajanje medija 2. način 

Slika 24: Dodajanje medija 2. način 

, se nam izbrana datoteka medija prikaže v naši knjižnici.

Kot bralci spletnega mesta (blog, e-portfelj,..) najlažje dostopamo do želenega prispevka, 

ti prikazani v meniju kot povezave. Zato lahko vsak prispevek prikažemo kot po

v meniju (levo ali desno). Najprej moramo nastaviti gradnik Povezave (to smo se že nau

unalništva v osnovni šoli 

Dodajanje v knjižnico medijev. Nato lahko te medije, ki so v knjižnici dodajamo 

dodajanje prispevka. Pri obeh 

e medijev (prikazano na sliki 23 in 24): 

 

 

, se nam izbrana datoteka medija prikaže v naši knjižnici. 

portfelj,..) najlažje dostopamo do želenega prispevka, če 

ti prikazani v meniju kot povezave. Zato lahko vsak prispevek prikažemo kot povezavo 

v meniju (levo ali desno). Najprej moramo nastaviti gradnik Povezave (to smo se že naučili – 
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glejte prispevek Urejanje videza

novo povezavo, kar je prikazano na sliki 25

Prikaže se nam stran, kjer dodamo povezavo. Najprej napišemo naslov povezave (

povezavo za prispevek, naj bo naslov povezave enak naslovu prispevka). V prostor za Spletni  

naslov napišemo trajno povezavo prispevka, ki jo dobimo na strani, kjer piš

urejamo prispevek, kot je prikazano na 

Povezavo nato uvrstimo v želeno kategorijo (

Dodaj povezavo. Ves potek si poglejte še n
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lejte prispevek Urejanje videza strani). Nato spet na dva načina odpremo stran, kjer doda

vo, kar je prikazano na sliki 25 (podobno kot za prispevek in medije):

 

Slika 25: Dodajanje povezave 

Prikaže se nam stran, kjer dodamo povezavo. Najprej napišemo naslov povezave (

povezavo za prispevek, naj bo naslov povezave enak naslovu prispevka). V prostor za Spletni  

naslov napišemo trajno povezavo prispevka, ki jo dobimo na strani, kjer piš

prispevek, kot je prikazano na sliki 26: 

Slika 26: Trajna povezava prispevka 

Povezavo nato uvrstimo v želeno kategorijo (če kategorije še nimate jo dodate) in kliknemo 

potek si poglejte še na sliki 27: 

Slika 27: Koraki za kreiranje povezave 

unalništva v osnovni šoli 

ina odpremo stran, kjer dodamo 

(podobno kot za prispevek in medije): 

Prikaže se nam stran, kjer dodamo povezavo. Najprej napišemo naslov povezave (če delamo 

povezavo za prispevek, naj bo naslov povezave enak naslovu prispevka). V prostor za Spletni  

naslov napišemo trajno povezavo prispevka, ki jo dobimo na strani, kjer pišemo oziroma 

 

e kategorije še nimate jo dodate) in kliknemo 
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Pisanje komentarjev 

Komentarje na prispevke napišemo zelo enostavno. Odpremo prispevek, ki nas zanima, ga 

preberemo. Ko želimo napisati komentar na ta prispevek se enostavno pomaknemo na konec 

prispevka, kjer je prostor namenjen pisanju komentarja. Ko želeno napišemo, le še kliknemo 

gumb Prispevaj komentar.  
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5 RAZISKAVA O SMISELNOSTI UPORABE E-
PORTFELJA PRI POUKU RAČUNALNIŠTVA 

 

Namen raziskave in raziskovalni problem 

Namen raziskave je ugotovitev smiselnosti uporabe e-portfelja pri pouku računalništva, kar je 

tudi glavni del mojega diplomskega dela. E-portfelj je v izobraževanju v Sloveniji še dokaj 

neraziskano področje oziroma ni veliko v uporabi, za razliko od spletne strani in virtualne 

učilnice. Namen spletnih strani in virtualnih učilnic je pri nas bolj podajanje snovi s strani 

učitelja, medtem ko je namen e-portfelja zbiranje izdelkov, projektov učenca ter njegovo 

kritično razmišljanje o le-teh in spremljanje svojega napredka. Do izraza pride učenčeva 

aktivnost pri pouku in domačih nalogah, saj je prednost e-portfelja tudi to, da učenec lahko 

dostopa do svojega e-portfelja tudi doma. 

Raziskave sem se lotila z izvedbo pouka, kjer so učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ Miška Kranjca 

Ljubljana 8 šolskih ur spoznavali in uporabljali e-portfelj in sicer s programom Wordpress. 

Najprej sem jim razložila osnove Wordpressa, torej urejanje videza, pisanje prispevka in 

dodajanje različnih medijev. Izdelala sem tudi navodila, da so lahko nemoteno opravljali 

svoje naloge. Vsak učenec je ustvaril svoj račun in s tem pridobil svoj e-portfelj. Vanj so 

vključili projekte, ki so jih izdelovali pri predmetu UBE – urejanje besedil ter MME – 

multimedija ter obdelane slike s programom Photo Filtre. Za vsak svoj vključen izdelek so 

morali napisati kratek komentar, ki je vseboval kratko refleksijo. Učiteljica se je pri pouku 

ravno tako spoznavala z e-portfeljem, saj je bila njena naloga oceniti izdelke učencev. 

Z učiteljico sva skupaj sestavili kriterij po katerem je ocenjevala izdelke učencev, oprli pa sva 

se na kriterije, objavljene na internetni strani www.wikieducator.org (točen naslov je naveden 

med viri [18]). 

Kriterij za ocenjevanje v raziskavi 

Kriteriji za ocenjevanje e-portfelja [18] se nanašajo na vsebino, ki je predstavljena v e-

portfelju, učne cilje, pravilno slovnico ter obvezno navajanje virov. Pomemben je seveda tudi 

videz e-portfelja, ki mora biti ustrezen glede na vsebino, ki je predstavljena v e-portfelju. 
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Najbolj pomembna komponenta izobraževalnega e-portfelja pa je seveda možnost refleksije 

uporabnika.  

1. Vsebina:  

- urejen profil (osnovni podatki, slika, kratek opis)  

- primerna vsebina (v našem primeru določena z učnim načrtom) 

- razvidni morajo biti osvojeni učni cilji 

- organizacija v smiselno celoto (učni cilji prepleteni v smiselno vsebino) 

2. Operativnost: 

- delujoče povezave in navigacija po e-portfelju 

- pravilno prikazani mediji, v smiselni velikosti 

- pravilna slovnica (brez slovničnih napak) 

- navedeni viri 

3. Videz: 

- videz naj bo skladen z vsebino 

- berljiv tekst (ustrezna velikost pisave,, ustrezna barvna shema) 

- slike naj bodo optimalne za splet 

4. Refleksija: 

- viden naj bo oseben razvoj učenca 

- vključuje kratkoročne in dolgoročne cilje 

- interpretacija svojih izdelkov 

Kriterije za ocenjevanje sva nekoliko priredili oziroma omilili, saj so učenci prekratek čas 

uporabljali e-portfelj in ne bi bilo pravično, da bi jih prestrogo ocenjevali. Tako so na primer 

za pisanje svoje refleksije imeli oporne točke. 

Glavni namen moje raziskave je vidik učencev ter mnenje učitelja. S strani učencev me je 

zanimalo ali se jim zdi uporaba e-portfelja smiselna z vidika njihovega napredka pri učenju 

ter praktičnosti. Praktičnosti e-portfelja se namreč kaže v dostopnosti izdelkov, vsi so zbrani 

na enem mestu skupaj z vrednotenjem svojega dela. Mnenje učitelja je bilo pomembno z 

vidika ocenjevanja, saj ima vse izdelke ter vrednotenje učenca shranjene na enem mestu z 

enostavnim dostopom kjerkoli. 
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Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Odgovoriti bomo poskušali na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali se učencem zdi delo z e-portfeljem zanimivo?  

- Je po mnenju učencev delo z e-portfeljem zahtevno? 

- Kaj so po mnenju učencev slabosti e-portfelja? 

- Kaj so po mnenju učencev prednosti e-portfelja? 

- Se učencem zdi pomembno, da ocenijo svoje delo, izdelke, za napredek pri učenju? 

- Ali bi učenci želeli, da se v naslednjem šolskem letu uporablja e-portfelj pri pouku 

računalništva? 

- Ali učitelju uporaba e-portfelja olajša ali oteži delo, glede na to, da se mora naučiti 

uporabe orodja? 

- Ali je učitelju priprava na učno uro lažja ali težja, glede na to, da mora učencem 

razložiti uporabo za izdelavo e-portfelja?  

- Ali je učitelju lažje pregledovati in ocenjevati izdelke učencev preko e-portfelja? 

- Kaj so po mnenju učitelja slabosti e-portfelja? 

- Kaj so po mnenju učitelja prednosti e-portfelja? 

- Ali bi učitelj želel uporabljati e-portfelj v naslednjih letih svojega poučevanja 

računalništva? 

Glede na raziskovalna vprašanja smo oblikovali hipoteze, ki jih bomo preverjali z 

pridobljenimi empiričnimi podatki. 

- Hipoteza 1: Učencem se delo z e-portfeljem zdi zanimivo in zabavno, saj se učijo 

nekaj novega. 

- Hipoteza 2: Učencem se delo z e-portfeljem zdi zahtevno, saj uporabljajo novo orodje, 

ki zahteva več časa za spoznavanje. 

- Hipoteza 3: Po mnenju učencev je glavna slabost e-portfelja količina časa, ki je 

potrebna za osvojitev orodja za izdelavo e-portfelja, glavna prednost pa, da imajo vse 

izdelke zbrane na enem mestu. 

- Hipoteza 4: Učencem se pisanje komentarjev svojega dela (vrednotenje svojega dela) 

zdi zamudno in nepomembno, bi pa e-portfelj z veseljem uporabljali v naslednjem 

šolskem letu. 
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- Hipoteza 5: Učitelju uporaba e

in potrebuje več časa za pripravo na pouk. 

- Hipoteza 6: Učitelju je s pomo

učencev. 

- Hipoteza 7: Po mnenju u

ki je potrebna za osvojitev orodja za izdelavo e

prednosti pa so, dostopnost izdelkov, lahko pregledovanj

Metodologija 

Opis raziskovalne metode 

Za zbiranje empiričnih podatkov smo uporabili 

intervjuvanja za mnenje učitelja. Raziskovalni inštrument je bil

narejen s pomočjo Google Dokumenti

osmih vprašanj za učence, intervju

Opis vzorca 

V vzorec so bili vključeni učiteljica ra

učenke ter 22 učencev iz OŠ Miška Kranjca Ljubljana.

Graf 1 prikazuje delež učencev glede na spol.

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 85 % 

V grafu 2 je prikazan delež učencev glede na razred, ki ga obiskujejo.
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uporaba e-portfelja sprva oteži delo, saj mora osvojiti novo orodje 

asa za pripravo na pouk.  

itelju je s pomočjo e-portfelja lažje pregledovati in ocenjevati izdelke 

: Po mnenju učitelja je glavna slabost e-portfelja količina 

ki je potrebna za osvojitev orodja za izdelavo e-portfelja ter priprava na pouk

dostopnost izdelkov, lahko pregledovanje izdelkov.

nih podatkov smo uporabili metodo anketiranja za u

čitelja. Raziskovalni inštrument je bil spletni anketni vprašalnik 

Dokumenti ter intervju za učitelja. Anketa je bila sestavljena iz 

ence, intervju za učitelja pa iz šestih vprašanj. 

čiteljica računalništva ter 26 učencev 7., 8 in 9

encev iz OŠ Miška Kranjca Ljubljana. 

encev glede na spol. 

 

Graf 1: Razmerje vprašanih glede na spol 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 85 % učencev moškega spola ter 15 % ženskega spola.

je prikazan delež učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

4 (15 %)

22 (85 %)

Delež vprašanih glede na spol

ženski 

moški

unalništva v osnovni šoli 

oteži delo, saj mora osvojiti novo orodje 

portfelja lažje pregledovati in ocenjevati izdelke 

čina časa in energije, 

ter priprava na pouk, glavne 

e izdelkov. 

metodo anketiranja za učence in metodo 

spletni anketni vprašalnik 

Anketa je bila sestavljena iz 

9. razreda, od tega 4 

moškega spola ter 15 % ženskega spola. 
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Graf 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da 

pa 9. razred (23 %). 7. razred obiskuje 31 % vprašanih u

Zbiranje in obdelava podatkov

Podatke smo zbirali z metodo anket

mnenje učitelja smo izbrali intervju, saj je bil v raziskavi udeležen en u

narejena s pomočjo Google Dokumenti, tako da so jo lahko u

Vključevala je osem vprašanj zaprtega tipa. Za vprašanja zaprtega tipa smo se odlo

lažje obdelave podatkov in predvsem zaradi bolj smiselnih odgovorov u

Pred anketiranjem so morali u

izdelovanje e-portfelja, kar smo opisali že v poglavju Namen raziskave in raziskovalni 

problem. Anketiranje je bilo izvedeno tako, da so u

ankete in jo rešili med učno uro

dobila vpogled v njeno mnenje. Inte

Po rešenih anketah je aplikacija Google Dokumenti naredila povzetek oziroma analizo 

zbranih podatkov v obliki grafov ter

smo s pomočjo te analize izdelali 

s pomočjo programa Microsoft Excel.

Pouk prilagojen mojemu diplomskemu delu je potekal od 

anketiranje pa se je po posameznih 
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Graf 2: Razmerje vprašanih, glede na obiskovan razred 

lahko razberemo, da največ vprašanih učencev obiskuje 7. razred 

pa 9. razred (23 %). 7. razred obiskuje 31 % vprašanih učencev. 

Zbiranje in obdelava podatkov 

i z metodo anketiranja, torej z anketnim vprašalnikom za u

itelja smo izbrali intervju, saj je bil v raziskavi udeležen en u

jo Google Dokumenti, tako da so jo lahko učenci reševal

anj zaprtega tipa. Za vprašanja zaprtega tipa smo se odlo

lažje obdelave podatkov in predvsem zaradi bolj smiselnih odgovorov učencev. 

Pred anketiranjem so morali učenci določeno število ur uporabljati program Wordpress za 

ja, kar smo opisali že v poglavju Namen raziskave in raziskovalni 

problem. Anketiranje je bilo izvedeno tako, da so učenci pri pouku dobili spletni naslov 

no uro. Po koncu sem izvedla še intervju z učiteljico, s katerim sem 

vpogled v njeno mnenje. Intervju je bil sestavljen iz šest vprašanj odprtega tipa. 

Po rešenih anketah je aplikacija Google Dokumenti naredila povzetek oziroma analizo 

zbranih podatkov v obliki grafov ter za vsako vprašanje posebej še izrač

izdelali grafične prikaze z zbranimi podatki za posamezno vprašanje 

Microsoft Excel. 

Pouk prilagojen mojemu diplomskemu delu je potekal od 1. 3. 2012 do 

anketiranje pa se je po posameznih razredih izvajalo od 29. 3. 2012 do 7. 5. 2012
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7. razred

8. razred

9. razred
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čencev.  

eno število ur uporabljati program Wordpress za 

ja, kar smo opisali že v poglavju Namen raziskave in raziskovalni 

enci pri pouku dobili spletni naslov 

čiteljico, s katerim sem 

vprašanj odprtega tipa.  

Po rešenih anketah je aplikacija Google Dokumenti naredila povzetek oziroma analizo 

za vsako vprašanje posebej še izračunala deleže. Nato 

z zbranimi podatki za posamezno vprašanje 

. 3. 2012 do 30. 3. 2012, 

od 29. 3. 2012 do 7. 5. 2012.  
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S tem vprašanjem smo preverjali 

portfeljem zdi zanimivo in zabavno, saj se u

zbrali, lahko hipotezo 1 potrdimo.

Zanimalo nas je tudi, ali se uč

spoznali s povsem novim orodjem. Tudi tukaj so imeli možnost izbiranja med razli

odgovori, kar lahko razberemo v grafu 4.
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Rezultati in interpretacija 

Rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika za učence 

Zbrane podatke smo upodobili z grafičnim prikazom s pomočjo programa Micros

vprašanjih, razen prvih dveh, lahko obkrožili dva ali tri

odgovore, bodo skupni deleži verjetno presegali 100%. 

ence smo najprej vprašali ali jim je delo z e-portfeljem zanimivo ter jim dali na razpolago 

nekaj možnih odgovorov, kar je razvidno v grafu 3. 

Graf 3: Zanimivost e-portfelja 

Iz grafa 3 je razvidno, da je največji delež (58 %) dobil odgovor, da so se nau

novega, sledi pa mu odgovor, da je delo z e-portfeljem zanimivo in zabavno (54 %). Manjši 

li odgovori, da s takim načinom dela utrjujejo znanje (19 %) 

takojšnje povratne informacije s strani učitelja (15 %). Najmanjši delež (8 %) ima odgovor, 

portfeljem ne zdi zanimivo.  

S tem vprašanjem smo preverjali hipotezo 1, kjer smo predpostavili, da se u

portfeljem zdi zanimivo in zabavno, saj se učijo nekaj novega. Glede na rezultate, ki smo jih 

potrdimo. 

Zanimalo nas je tudi, ali se učencem zdi delo z e-portfeljem zahtevno, glede

spoznali s povsem novim orodjem. Tudi tukaj so imeli možnost izbiranja med razli

odgovori, kar lahko razberemo v grafu 4. 
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Iz grafa 4 je razvidno, da je najve

zahtevno, kar 77 % ter delo z e

Težave z dodajanjem medijev in kategorij ima 15 % u

več vaje (12 %). Najmanjši delež pa sta pr

se z e-portfeljem ne znajdejo najbolje (4 %).

Preverjali smo hipotezo 2, kjer smo predpostavili, da je u

zahtevno, saj uporabljajo novo orodje, ki zahteva ve

na zbrane podatke, ki smo jih prikazali z gra

odgovorili, da delo z e-portfeljem ni zahtevno in zamudno in da se z njim dobro znajdejo.

Kaj menijo učenci o slabostih in prednostih e

lahko preverimo z grafoma 5 in 6, kjer so zbrani njihovi odgovori.

slabosti e-portfelja z vidika učencev, ki so prikazana z grafom 5.

Z e-portfeljem se ne znajdem najbolje

Potrebujem ve

Ni zamudno in se z e-portfeljem dobro znajdem

Imam težave pri dodajanju medijev, kategorij, itn.

Potreboval-a bi ve

Delo z e-portfeljem ni zahtevno

Je po tvojem mnenju delu z e

Vzame mi veliko časa, da vanj shranim svoje izdelke

Vzame mi veliko č

Delo z e-portfeljem mi je nezanimivo

Doma nimam dostopa do interneta

Omejen sem na velikost (kvaliteto) medijev, ki jih želim objaviti

Izmed naštetih možnosti, izberi 2 slabosti e

portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli

 

47 

Graf 4: Zahtevnost e-portfelja 

Iz grafa 4 je razvidno, da je največ učencev izbralo odgovor, da delo z e

zahtevno, kar 77 % ter delo z e-portfeljem ni zamudno in se z njim dobro znajdejo (50 %). 

Težave z dodajanjem medijev in kategorij ima 15 % učencev, nekateri pravijo, da potrebujejo 

 vaje (12 %). Najmanjši delež pa sta prejela odgovora, da bi potrebovali ve

portfeljem ne znajdejo najbolje (4 %). 

, kjer smo predpostavili, da je učencem delo z e

zahtevno, saj uporabljajo novo orodje, ki zahteva več časa za spoznavanje. Vendar

na zbrane podatke, ki smo jih prikazali z grafom 4, hipotezo 2 ovrgli, saj so v ve

portfeljem ni zahtevno in zamudno in da se z njim dobro znajdejo.

enci o slabostih in prednostih e-portfelja, s katerimi so se sre

lahko preverimo z grafoma 5 in 6, kjer so zbrani njihovi odgovori. Najprej si poglejmo 

portfelja z vidika učencev, ki so prikazana z grafom 5. 

Graf 5: Slabosti e-portfelja 
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Iz grafa 5 je razvidno, da je najbolj izpostavljena slabost omejenost velikosti medijev, ki jih 
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do svojega e-portfelja (oba odgovora 12 %).
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Iz grafa 6 je razvidno, da je najve

zbrani na enem mestu (58 %).

pomembna takojšnja povratna informacija s strani u

za drugim računalnikom in ravno tako pridejo do svojih izdelkov, ki imajo shranjene v svojem 

e-portfelju. Razvijanje lastne 
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grafa 5 je razvidno, da je najbolj izpostavljena slabost omejenost velikosti medijev, ki jih 

portfelj (62 %), sledi večja količina časa za shranjevanje izdelkov v e

portfelj (54 %), kar je verjetno pogojeno z naslednjim odgovorom, ki je 

enje programa. Najmanj deleža sta dobila odgovora, da jim je delo z 

portfeljem nezanimivo in da doma nimajo internetne povezave, ki jo potrebujejo za dostop 

portfelja (oba odgovora 12 %). 

portfelja z vidika učencev smo predstavili z grafom 6. 

Graf 6: Prednosti e-portfelja 

Iz grafa 6 je razvidno, da je največja prednost, ki so jo izpostavili učenci ta, da so vsi izdelki 

zbrani na enem mestu (58 %). Z istim deležem (42 %) sledita odgovora, da je u

pomembna takojšnja povratna informacija s strani učitelja in da pri pouku lahko vsaki

unalnikom in ravno tako pridejo do svojih izdelkov, ki imajo shranjene v svojem 

portfelju. Razvijanje lastne kreativnosti je pomembna 31 % učencev, vrednotenje svojega 
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smo preverjali hipotezo 3, kjer so predpostavili, da je glavna slabost koli

potrebna za osvojitev novega orodja, glavna prednost pa, da so vsi izdelki zbrani na enem 

mestu. Prvi del hipoteze 3 smo tako ovrgli, drugi del pa smo potrdili.

Vprašanje, ki je prikazano z grafom 7, se nana

učencem pomembno oceniti svoje delo, za napredek pri u

Iz grafa 7 je razvidno, da je uč

boljše ocene, ki jim jo da učitelj za izpoln

meni, da je ocenjevanje izdelkov pomembno, saj tako vidijo svoj napredek pri izdelkih

(projektih, predstavitvah). Z 38 % pa so odgovoril

Zanimalo pa nas je tudi, ali bi želeli u

smo zbrali in prikazali z grafom 8.
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, kjer so predpostavili, da je glavna slabost koli

potrebna za osvojitev novega orodja, glavna prednost pa, da so vsi izdelki zbrani na enem 

smo tako ovrgli, drugi del pa smo potrdili. 

Vprašanje, ki je prikazano z grafom 7, se nanaša na vrednotenje dela, torej

encem pomembno oceniti svoje delo, za napredek pri učenju. 

Graf 7: Vrednotenje dela 

7 je razvidno, da je učencem ocenjevanje svojega dela pomembno predvsem zaradi 

čitelj za izpolnjeni del naloge (54 %). Polovica

meni, da je ocenjevanje izdelkov pomembno, saj tako vidijo svoj napredek pri izdelkih

Z 38 % pa so odgovorili, da radi ocenijo svoj napredek

Zanimalo pa nas je tudi, ali bi želeli učenci e-portfelj uporabljati tudi v prihodnje. Rezultate 

smo zbrali in prikazali z grafom 8. 

0 10 20 30 40

Ne, ker ne vem kaj naj napišem

Ne, ker je brez veze

Ne, ker ne maram pisati mnenj

Ne, drugo

a ocenim svoj napredek

a pri izdelavi svojega dela

Da, ker dobim boljšo oceno

Da, drugo

Ne vem zakaj bi to sploh pisal

5

1

6

2

10

13

14

3

3

19

4

23

8

12

12

Se ti zdi pomembno, da oceniš svoje delo, za napredek pri učenju?

f% f

unalništva v osnovni šoli 

, kjer so predpostavili, da je glavna slabost količina časa, ki je 

potrebna za osvojitev novega orodja, glavna prednost pa, da so vsi izdelki zbrani na enem 

ša na vrednotenje dela, torej, koliko se zdi 

 

encem ocenjevanje svojega dela pomembno predvsem zaradi 

jeni del naloge (54 %). Polovica učencev (50 %) 

meni, da je ocenjevanje izdelkov pomembno, saj tako vidijo svoj napredek pri izdelkih 

i, da radi ocenijo svoj napredek. 

portfelj uporabljati tudi v prihodnje. Rezultate 

40 50 60

38

50

54

čenju?



Uporaba e-portfelja pri pouku ra

 

 

Iz grafa 8 je razvidno, da so najve

je odgovorilo, da lahko veliko dela opravijo tudi izven pouka, ker lahko svoj e

uporabljajo kjerkoli imajo internetno po

portfelj še naprej, saj na ta nač

učenje zbrano na enem mestu. 38 % u

uporabljajo tudi za druge vsebine (hobije) poleg u

Z zadnjima vprašanjema anketnega vprašalnika smo preverjali 

predpostavili, da se pisanje komentarjev svojega dela (vrednotenje svojega dela)

zamudno in nepomembno, bi pa z veseljem e

Glede na zbrane podatke, ki so prikazani z grafoma 7 in 8, smo prvi del 

je večina odgovorila, da se jim zdi pomembno oceniti svoje izdelke

svojega napredka. Drugi del 

uporabljati v naslednjem šolskem letu.

Rezultati in interpretacija intervjuja za u

Kot sem že omenila, smo za mnenje u

odgovori so sledeči: 

Ali vam uporaba e-portfelja olajša ali oteži delo, glede na to, da ste se morali nau

uporabe novega orodja? 

Da, ker bi imel-a vse gradivo za učenje zbrano na enem mestu

Da, ker lahko veliko naredim in uredim tudi izven pouka (doma)

Da, ker lahko objavljam tudi svoje lastne prispevke

Da, ker na ta način spremljam svoj napredek pri u

Ne, ker je delo z e

Ne, ker ima učitelj vidi, kdaj sem naredil doma

Ne, ker se s tem ne bi strinjali starši

Ali bi želel-a, da se v naslednjem šolskem letu uporablja e
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Graf 8: E-portfelj v naslednjem šolskem letu 

Iz grafa 8 je razvidno, da so največji delež dobili odgovori, ki se začnejo z da. 54 % u

je odgovorilo, da lahko veliko dela opravijo tudi izven pouka, ker lahko svoj e

uporabljajo kjerkoli imajo internetno povezavo. 46 % učencev je mnenja, da bi uporabljali e

portfelj še naprej, saj na ta način spremljajo svoj napredek pri učenju in imajo vse gradivo za 

enje zbrano na enem mestu. 38 % učencem pa je všeč tudi to, da lahko svoj e

ruge vsebine (hobije) poleg učne snovi. 

Z zadnjima vprašanjema anketnega vprašalnika smo preverjali hipotezo 4

pisanje komentarjev svojega dela (vrednotenje svojega dela)

zamudno in nepomembno, bi pa z veseljem e-portfelj uporabljali v naslednjem šolskem letu.

Glede na zbrane podatke, ki so prikazani z grafoma 7 in 8, smo prvi del hipoteze 4

ina odgovorila, da se jim zdi pomembno oceniti svoje izdelke zaradi boljše ocene in 

svojega napredka. Drugi del hipoteze 4 pa smo potrdili, saj večina učencev želi e

uporabljati v naslednjem šolskem letu. 

Rezultati in interpretacija intervjuja za učitelja 
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0 10 20 30 40

čenje zbrano na enem mestu

Da, ker lahko veliko naredim in uredim tudi izven pouka (doma)

Da, ker lahko objavljam tudi svoje lastne prispevke

in spremljam svoj napredek pri učenju

Da, drugo

Ne, ker je delo z e-portfeljem zahtevno

itelj vidi, kdaj sem naredil domačo nalogo

Ne, ker se s tem ne bi strinjali starši

Ne, drugo

12

14

10

12

5

0

5

1

1

19

0

19

4

4

a, da se v naslednjem šolskem letu uporablja e-portfelj pri 
pouku računalništva?

f% f

unalništva v osnovni šoli 

 

nejo z da. 54 % učencev 

je odgovorilo, da lahko veliko dela opravijo tudi izven pouka, ker lahko svoj e-portfelj 

encev je mnenja, da bi uporabljali e-

enju in imajo vse gradivo za 

 tudi to, da lahko svoj e-portfelj 

hipotezo 4, kjer smo 

pisanje komentarjev svojega dela (vrednotenje svojega dela) učencem zdi 

portfelj uporabljali v naslednjem šolskem letu. 

hipoteze 4 ovrgli, saj 

zaradi boljše ocene in 

čencev želi e-portfelj 

i intervju. Vprašanja in učiteljičini 

portfelja olajša ali oteži delo, glede na to, da ste se morali naučiti 

40 50 60

46

54

38

46

portfelj pri 



Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli 

 
 

51 
 

Uporaba e-portfelja olajša delo, saj lahko gradiva pripravljam in dostopam do njih na 

kateremkoli računalniku (ki ima dostop do interneta). Učno uro je bilo treba le pripraviti 

oziroma prilagoditi tako, da je bil tudi učenec aktiven pri uporabi e-portfelja. Učenje uporabe 

in dela z e-portfeljem pa je bilo enostavno, saj imajo taka orodja med seboj zelo podoben 

sistem (ustvarjanje prispevkov, urejanje profila ter ozadja ipd.). 

Ali vam je priprava na učno uro lažja ali težja? V katerih vidikih je lažja oziroma težja?  

Priprava na učno uro je lažja, saj lahko gradivo pripravim tako, da lahko vsi učenci hkrati 

dostopajo do njega, hkrati pa imam sama dostop do njihovih izdelkov. Je pa potrebno biti 

zelo pozoren na navodila ter navajanje učencev na dosledno upoštevanje pravil oziroma 

navodil. 

Ali vam je lažje pregledovati in ocenjevati izdelke učencev preko e-portfelja? 

Pregledovanje in ocenjevanje izdelkov preko e-portfelja sta lažja in hitrejša. Učenec je 

predhodno seznanjen s kriterijem ocenjevanja, po pregledu izdelka zapišem komentar, kjer 

učenec dobi povratno informacijo, da je bil izdelek pregledan in kako je izdelek narejen. Pri 

pouku pregledamo najpogostejše napake, nato pa učenci individualno izvejo še število točk, ki 

so jih dosegli za izdelek. Trije izdelki pa so na koncu predstavljali eno oceno.    

Kaj so po vašem mnenju slabosti e-portfelja? 

Slabost e-portfelja je težko spremljanje oz. nadzorovanje vse vsebine, ki jo učenci objavljajo, 

kljub temu, da smo se in se velikokrat pogovarjamo o varnosti, pravilih obnašanja (pisava, 

vsebina), pravicah objavljanja ipd.  

Kaj so po vašem mnenju  prednosti e-portfelja? 

Dostopnost, raznolikost, kreativnost,... 

Ali bi  želeli uporabljati e-portfelj v naslednjih letih svojega poučevanja računalništva? 

Seveda. 

Sklepamo lahko, da je bila učiteljica z uporabo e-portfelja pri pouku računalništva zadovoljna. 

Bistvenih slabih izkušenj namreč ni imela, niti s spoznavanjem orodja niti s predstavitvijo 

orodja učencem. Učenci so e-portfelj dobro sprejeli, zato je bilo njeno delo iz tega vidika 

olajšano.  
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Glede na raziskovalna vprašanja, smo predpostavili tudi nekaj hipotez, čeprav gre samo za 

eno mnenje. Predpostavili smo, da učiteljici e-portfelj sprva oteži delo, saj se mora seznaniti z 

novim orodjem, a je odgovorila, da temu ni tako, saj so si taka orodja med seboj dokaj 

podobna. Hipotezo 5 lahko ovržemo. Pri naslednji hipotezi smo predpostavili, da učiteljica na 

ta način lažje pregleduje in ocenjuje izdelke učencev. Hipotezo 6 lahko potrdimo, saj je 

učiteljica odgovorila, da je to res, saj je pregledovanje hitrejše in enostavnejše, učenci imajo 

kriterij že vnaprej postavljen, s tem je tudi njena povratna informacija hitrejša. Zadnja naša 

predpostavka se je nanašala na slabosti in prednosti e-portfelja. Predpostavili smo, da je 

glavna slabost količina časa in energije porabljene za pripravo na pouk, prednosti pa 

dostopnost ter lahko pregledovanje izdelkov. Prvi del hipoteze 7 smo ovrgli, saj je učiteljica 

odgovorila, da je glavna slabost težko spremljanje in nadzorovanje objavljene vsebine s strani 

učencev. Drugi del lahko potrdimo, saj se ji prednost e-portfelja zdi v dostopnosti ter v 

raznolikosti in kreativnosti. 

Ugotovitve in predlogi 

V splošnem lahko potrdimo, da so učenci radi uporabljali e-portfelj, da se jim je delo z njim 

zdelo zanimivo, saj so se naučili nekaj novega. Tako so tudi sami odgovarjali v anketnem 

vprašalniku in napisali kot komentarje v svoje e-portfelje. Nekaj učencem se je sicer delo z e-

portfeljem zdelo težko, vendar v smislu, da bi potrebovali malo več časa, da osvojijo program. 

Na žalost e-portfelja niso mogli uporabljati dalj časa in niti niso razumeli glavne prednosti e-

portfelja, kot pripomoček za njihov lastni vpogled v učenje in svoj napredek. Nekateri so sicer 

v anketnem vprašalniku odgovorili, da jim je delo z e-portfeljem všeč, saj spremljajo svoj 

napredek, vendar je bil delež takih odgovorov majhen.  

Po drugi strani pa sem zadovoljna, da so novo tehnologijo dobro sprejeli, da so se željni učiti 

nove stvari, nove programov, saj bodo kasneje kot bolj izkušeni verjetno doumeli 

pomembnost uporabe teh tehnologij tudi za svoj napredek in vseživljensko učenje, ki je 

največjega pomena.  

Tudi učiteljica je delo z e-portfeljem dobro sprejela, nov program hitro osvojila, verjetno tudi 

zaradi tega, ker sama pravi, da ji tehnologija ni tuja in se rada uči ter spoznava nove metode in 

oblike poučevanja. V intervjuju je povedala, da bi z veseljem e-portfelj uporabljala v 
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prihodnje, saj v učencih spodbuja tudi razvoj kreativnosti, drugačnosti, kar pa je za razvoj 

učencev zelo pomembno. 

Sama bi kot učiteljica računalništva učence z e-portfeljem seznanila v začetku šolskega leta, 

da bi lahko celo leto e-portfelj uporabljali ter objavljali svoje izdelke in sprotno delo pri 

pouku. Tako bi lahko večkrat med letom poudarili pomembnost sprotnega vrednotenja 

svojega dela, da bi se učenci lahko razvili v samokritične in zrele osebnosti. Delo z e-

portfeljem bi poskušala uvesti tudi v druge predmete. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Uporaba tehnologij se povečuje s hitrim tehnološkim razvojem na vseh področjih in 

izobraževanje ni nobena izjema. Tako kot so tablice in krede nadomestili zvezki in svinčniki, 

so slednje nadomestili računalniki, pametni mobilni telefoni, računalniške tablice in podobno. 

S pojavom te tehnologije pa je vse več tudi nove programske opreme.  

S spletom 2.0 so se pojavile zanimive in dinamične spletne strani, wiki, blogi, virtualne 

učilnice in pri nas še ne tako poznani e-portfelj. Za razliko od Amerike in Evrope, pri nas v 

izobraževanju e-portfelj še ni poznana in uporabljena tehnologija. Zdi se, da v Sloveniji še kar 

vlada nek strah pred uporabo nove tehnologije, predvsem s strani starejših učiteljev, ki s tako 

tehnologijo niso rasli, kot smo že mi kot študenti in tako tudi sedaj učenci. Vendar se stanje 

izboljšuje kar je zelo pomembno. Želja, da bi bili v koraku s časom, je prisotna ne samo na 

gospodarskem in ekonomskem področju temveč tudi v izobraževanju. Preko svoje lasne 

izkušnje pri izvedbi pouka za pričujoče diplomsko delo sem se lahko prepričala, kako učenci 

radi spoznavajo nove stvari, nove tehnologije oz. programsko opremo. Tudi odzivi učencev 

zbrani v anketnem vprašalniku to domnevo potrjujejo. 

Zavedamo se, da nam največkrat omejena denarna sredstva v šolstvu onemogočajo uvedbo 

novih tehnologij, vendar je na srečo na voljo velika in raznolika brezplačna programska 

oprema, ki se je lahko poslužujemo pri pouku. S tem namenom smo v diplomskem delu tudi 

predstavili Wordpress za kreiranje e-portfelja, saj je brezplačen, enostaven in na voljo v 

slovenščini.  

Moja pričakovanja glede uporabe novih tehnologij so velika. Upam, da učiteljev, ki že 

poučujejo in nas bodočih, ki šele stopamo na to pot, ne bo strah spoznavati nova orodja za 

poučevanje, saj se mi zdi, da bomo današnjim učencem, ki so »otroci tehnologije« veliko lažje 

predstavili vsebine, ki jim jih moramo podati pri pouku. Predvsem nam tehnologija omogoča, 

da vsebine podajamo na raznolik in ustvarjalen način in s tem tudi učencem pomagamo biti 

ustvarjalni. Vsekakor pa učitelji na tej poti potrebujemo tudi podporo družbe in njenih 

segmentov, ki se odločajo o izobraževanju, ki nam lahko omogočijo, da bomo v prihodnje 

lahko uporabljali raznoliko računalniško tehnologijo in omogočili učencem primerno »e-

opismenjevanje«.  



Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli 

 
 

55 
 

VIRI 

 

[1] Pungaršek I. (2010). Elektronski portfelj z orodji spleta 2.0. Diplomska naloga. 

Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani. [junij 2012] 

[2] Siemens G. (2004). Eportfolios. http://www.elearnspace.org/Articles/eportfolios.htm 

[junij 2012] 

[3] Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. 

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-

%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf  [junij 2012] 

[4] Churches A. (2009). Bloom's digital taxonomy. 

http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy [junij 2012] 

[5] Cerar Š. (2010). Uporaba spleta 2.0 pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomska 

naloga. Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani. [junij 2012] 

[6] Deutsch A. (2008). Pogledi učiteljev na sodelovalno učenje. Diplomska naloga. 

Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani. http://www.pedagogika-

andragogika.com/files/diplome/2009/2008-Deutsch-Ana.pdf [junij 2012] 

[7] Bešter B. (2008). Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole – 

biologija. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta. Biotehnična fakulteta. Univerza v 

Ljubljani. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_bester_barbara.pdf [junij 

2012]  

[8] Zebec A. (2005). Miselni vzorci. Seminarska naloga za predmet didaktika. Filozofska 

fakulteta. Univerza v Ljubljani. http://www.stefanc.net/docs/zebec.pdf [junij 2012] 

[9] Wikitionary. Portefeuille. http://en.wikitionary.org/wiki/portefeuille [junij 2012] 

[10] Wikipedia. Electronic portfolio. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio 

[junij 2012] 

[11] ePortfolio. http://www.teachers.org.au/jmresources/ePortfolio.htm [junij 2012] 

[12] Washington State University. ePortfolio. 

http://my.wsu.edu/portal?_paiged=177,301634&_dad=portal&_schema=PORTAL 

[junij 2012] 

[13] Mosep (More Self-Esteem with my ePortfolio). http://wiki.mosep.org [junij 2012] 



Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli 

 
 

56 
 

[14] Wikipedia. Benjamin Bloom. http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom [junij 

2012] 

[15] Wikipedia. Bloomova taksonomija. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy [junij 2012] 

[16] Wordpress. http://sl.wordpress.org/  [junij 2012] 

[17] Spelina stran. http://hrast.pef.uni-lj.si/~sporar/wordpress/  [junij 2012] 

[18] Wikieducator. http://wikieducator.org/E-portfolio_evaluation_criteria_and_indicators  

[junij 2012] 

[19] Strnad, M., Nančovska Šerbec, I., Rugelj. J., (2009), Aktivne oblike študija in 

vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu. V: Rajkovič, V. (ur.), Bernik, M. (ur.), 

Dinevski, D. (ur.), Urbančač, T. (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : 

zbornik konference: conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za 

organizacijske vede, 2009, str. 418-426, 

ilustr.http://profesor.gess.si/marjana.pograjc/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2009/Paper

s/StrnadNancovskaRugelj.pdf. [junij 2012] 

 

  



Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli 

 
 

57 
 

PRILOGE 

1. Anketni vprašalnik za pomoč raziskavi smiselnosti uporabe e-portfelja pri pouku 

računalništva v osnovni šoli 

2. Vprašanja za intervju učitelja 
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Anketni vprašalnik za pomoč raziskavi smiselnosti uporabe e-portfelja pri 

pouku računalništva v osnovni šoli 

Pozdravljeni, 

sem študentka Pedagoške fakultete, smer matematika – računalništvo. V okviru svoje 

diplomske naloge delam raziskavo o smiselnosti uporabe e-portfelja pri pouku računalništva v 

osnovni šoli.  

Pri pouku računalništva ste se spoznali z uporabo programa Wordpress. Sedaj pa vas prosim, 

da rešite še naslednjo anketo, saj mi bodo vaši odgovori v veliko pomoč. Anketa je anonimna, 

rešujete pa jo tako, da obkljukate izbrani odgovor. Nekatera vprašanja ponujajo več 

odgovorov. Na koncu NE POZABI klikniti na gumb SUBMIT (potrdi). 

 

Zahvaljujem se vam za čas, ki si ga boste vzeli za reševanje te ankete. 

1. Izberi svoj spol. 

- ženska 

- moški 

 

2. Kateri razred obiskuješ? 

- 7. razred 

- 8. razred 

- 9. Razred 

 

3. Ali je delo z e-portfeljem zanimivo?  

(Izmed danih možnosti izberi 2, ki se ti zdita najpomembnejša.) 

- Delo z e-portfeljem NI zanimivo; 

- Naučil-a sem se nekaj novega; 

- Takoj dobim komentar od učitelja, kar mi pomaga pri učenju; 

- Všeč so mi take domače naloge, saj na tak način utrjujem znanje; 

- Delo z e-portfeljem je zanimivo in zabavno; 

- Ni zamudno, saj nalog ni treba pisati v zvezek. 
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4. Je po tvojem mnenju delo z e-portfeljem zahtevno? 

(Izmed danih možnosti izberi 2, ki se ti zdita najpomembnejša.) 

- Z e-portfeljem se ne znajdem najbolje; 

- Potrebujem več vaje, 

- Ni zamudno in se z e-portfeljem dobro znajdem; 

- Imam težave pri dodajanju medijev, kategorij itd; 

- Potreboval-a bi več razlage; 

- Delo z e-portfeljem ni zahtevno. 

 

5. Izmed naštetih možnosti obkroži 2, za katere misliš, da uporaba e-portfelja 

predstavlja slabost. 

- Vzame mi veliko časa, da vanj shranim svoje izdelke; 

- Vzame mi veliko časa za učenje programa (v našem primeru Wordpress); 

- Delo z e-portfeljem mi je nezaanimivo; 

- Za delo z e-portfeljem potrebuješ internetno povezavo, katero imam na voljo le v šoli, 

- Omejen sem na velikost (kvaliteto) medijev, ki jih želim objaviti. 

 

6. Izmed naštetih možnosti obkroži 2, za katere misliš, da uporaba e-portfelja 

predstavlja prednost. 

- Vsi izdelki (projekti, predstavitve,  mediji) so zbrani na enem mestu; 

- Pri pouku ni nujno, da sedim vedno za istim računalnikom; 

- Lahko ocenim svoje delo kar neposredno v e-portfelju; 

- Učitelj mi takoj napiše povratno informacijo v moj e-portfelj; 

- Pri ustvarjanju svojega e-portfelja razvijam svojo kreativnost. 

 

7. Se ti zdi pomembno, da oceniš svoje delo, izdelke, za napredek pri učenju? 

(Izmed danih možnosti izberi 3, ki se ti zdijo  najpomembnejše.) 

- Ne, ker ne vem kaj naj napišem; 

- Ne, ker je brezvezno; 

- Ne, ker ne maram pisati mnenj; 

- Ne, drugo; 
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- Da, ker rad-a ocenim svoj napredek; 

- Da, ker vidim koliko sem napredoval-a pri izdelavi svojega dela (projektne in domače 

naloge); 

- Da, ker dobim boljšo oceno; 

- Da, drugo; 

- Ne vem zakaj bi to sploh pisal. 

 

8. Ali bi želel-a, da se v naslednjem šolskem letu uporablja e-portfelj pri pouku 

računalništva? 

(Izmed danih možnosti izberi 3, ki se ti zdijo  najpomembnejše.) 

- Da, ker bi imel-a vse gradivo za učenje zbrano na enem mestu; 

- Da, ker lahko veliko naredim in uredim tudi izven pouka (doma); 

- Da, ker lahko poleg gradiva za pouk objavljam tudi svoje lastne prispevke; 

- Da, ker na ta način spremljam svoj napredek pri učenju; 

- Da, drugo; 

- Ne, ker je delo z e-portfeljem zahtevno; 

- Ne, ker ima učitelj vpogled  nad mojim delom in točno vidi, kdaj sem naredil-a 

domačo nalogo; 

- Ne, ker se s tem ne bi strinjali starši; 

- Ne, drugo. 
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Vprašanja za intervju z učiteljem 

Ali vam uporaba e-portfelja olajša ali oteži delo, glede na to, da ste se morali naučiti uporabe 

novega orodja? 

Ali vam je priprava na učno uro lažja ali težja? V katerih vidikih je lažja oziroma težja?  

Ali vam je lažje pregledovati in ocenjevati izdelke učencev preko e-portfelja? 

Kaj so po vašem mnenju slabosti e-portfelja? 

Kaj so po vašem mnenju  prednosti e-portfelja? 

Ali bi  želeli uporabljati e-portfelj v naslednjih letih svojega poučevanja računalništva? 

 

 


