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POVZETEK

strokovnih in poklicno-tehniških šol. Omejili smo se na uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnolog

poraba IKT na 

Dokazali smo, da je uporaba IKT pri pouku pozitivno povezana s podporo vodstva in da je 

 vzorca 

– – in številom 

ur uporabe IKT pri pouku na slovenskih srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah. 

srednje šole, informacijsko-

SUMMARY

The research studied the role of computer and internet literacy of teachers in secondary 

technical and vocational technical schools. The use of information and communication 

technology (ICT) research is limited to e-classrooms, Internet, graphical computers and 

interactive whiteboards. Within the survey among secondary school teachers we confirmed 

that the use of ICT is positively related to secondary school teachers for computer and internet 

literacy. We give evidence that the use of ICT teachers in secondary technical and vocational

technical schools in the classroom is positively related to management support for the use of 

ICT and the use of ICT teachers in secondary technical and vocational technical schools were 

positively related to the number of additional in-service training of teachers. Partially we

confirmed the hypothesis, which says that there are statistically significant differences

between the demographic characteristics of the sample - teacher (gender, age, length of 

service, level of education obtained the title) and the number of hours of use of ICT in

Slovenian secondary vocational and technical schools.

Key words: computer literacy, internet literacy, secondary schools, information and 

communication technology, secondary school teachers. 
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1 UVOD 

Živimo v družbi znanja,
1 tj. družbi, kjer se znanje ustvarja, razdeljuje in uporablja za razvoj in 

blagostanje ljudi (Drucker 2001; Hargreaves 2003). Ta družba deluje znotraj paradigme 

ekonomije informacij, kjer pomembne in uporabne informacije z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije (IKT), fizične infrastrukture in ustreznih človeških zmogljivosti 

niso več geografsko omejene (Lor in Blitz 2007, 12).

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča

Takšno okolje vpliva na vse sisteme družbe (Drucker 2001; Barle Lakota, Nada Trunk Širca 

in Lesjak 2008), od posameznika pa zahteva razširitev temeljnih znanj, razvoj osebnostnih 

lastnosti (ustvarjalnost, fleksibilnost, komunikacijske in timske sposobnosti, podjetnost ipd.) 

in nove ravni pismenosti.
2
 Tako so za kakovostno življenje (za osebno izpolnitev in razvoj, 

dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev) potrebne drugačne sposobnosti kot 

v preteklosti (Peklaj 2008, 3). Vseživljenjsko učenje (formalno in neformalno izobraževanje) 

postaja predpogoj za konkurenčnost posameznika in njegov profesionalni razvoj (Bogataj 

2007, 22). Prav izboljšanje digitalne pismenosti (računalniška in internetna pismenost) 

posameznika je vključeno v Digitalno agendo3 kot eno izmed sedmih področij strategije 

Evropa 2020
4
 (European Commission 2010, 6), saj se brez uporabe tega »orodja« zmanjšuje 

možnost za navezovanje stikov in pridobivanje novih znanj. Učitelji tukaj niso izjema.

Peklaj (2008, 5) razlaga, da je osnovni pogoj za uspešno pridobivanje in razvijanje prej 

omenjenih sposobnosti učinkovit in kakovosten izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro 

usposobljeni učitelji. Raba IKT in Interneta v razredu vpliva na uporabljene metode 

poučevanja (Sulčič 2001; Law, Pelgrum in Plomp 2008), spodbuja inovativnost samega 

poučevanja (Sulčič in Lesjak 2003) in postaja pomembna sestavina vseživljenjskega učenja 

(Sulčič, Lesjak in Balde 2004, 3; European Commission 2008). To potrjujejo številne 

raziskave zadnjih let (Loveless in Dore 2002; Hermans idr. 2008; Wang 2008; Chen 2008). 

Dobro usposobljen učitelj potrebuje znanje, ki mu omogoča, da zna opredeliti potrebe 

vsakega učenca in se nanje odzove z uporabo prave strategije poučevanja; mladim pomaga 

pridobiti ključne kompetence5 (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta 2006), zna

                                                
1

Angl. Knowledge Society.  
2 Razvijajoča se sposobnost posameznika, da uporablja dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje in 

razumevanje besedil v družbi, šoli ter za življenje v družini (MŠŠ 2006, 6). 
3 Digitalna agenda je del strategije Evropa 2020. Njen cilj je bolje izkoristiti možnosti informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT) in s tem pospeševati inovativnost, gospodarsko rast in napredek. 
Agenda je naslednica pobud i2010, e-Evropa 2005, e-Evropa 2002 in e-Evropa. 
4

EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
5 Referenčni okvir določa naslednje kompetence: »sporazumevanje v maternem jeziku, 

sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in 
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oblikovati, razumeti in spoštovati multikulturno učno okolje, hkrati pa tesno sodeluje s kolegi, 

učenci, njihovimi starši oziroma skrbniki in širšo skupnostjo (European Commission 2007, 

12). Dijak s tako pridobljenimi znanji pridobi širok pogled na tehnologijo in spozna vpliv IKT 

na družbo, v kateri je (Branch 2003, 35). Kljub številnim naporom glede izboljšanja 

izobraževanja pa se opaža, da študenti v visokošolsko izobraževanje vstopajo s pomanjkljivo 

računalniško in internetno pismenostjo (Florjančič 2012, 254).

V Sloveniji se je zaključil projekt E-šolstvo (2008–2013), ki združuje projekta E-kompetentni 

učitelj in E-podpora, s ciljem nadgradnje dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in 

drugih strokovnih sodelavcev ter svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-

izobraževalnim zavodom. Razvoj e-kompetenc bo imel vpliv na celoten izobraževalni sistem 

v Sloveniji, tj. na »politiko, učni načrt in ocenjevanje (vrednotenje zmožnosti/učnih 

dosežkov), pedagogiko, uporabo tehnologije, organizacijo in upravo šole« ter na ravnateljev, 

učiteljev in računalnikarjev strokovni razvoj (Kreuh 2012, 16). 

Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za razvoj šolstva, je bil leta 2009 v osnovni 

in srednji šoli najvišji delež učiteljev v starostnem obdobju od 40 do 49 let (Černoša 2011, 7), 

vendar se kaže trend povečevanja deleža učiteljev, starejših od 50 let
6 (Černoša 2012, 72). Ti 

učitelji se med svojim izobraževanjem niso naučili uporabljati današnjega IKT. Iz povzetkov 

rezultatov raziskav v obdobju 1994–2009 o stanju in trendih uporabe IKT v slovenskih 

osnovnih in srednjih šolah (Gerlič 2010) je razvidno, da se premalo uporabljajo celovitejše 

možnosti, ki jih omogoča IKT (e-gradiva, e-izobraževanje, e-portfelj, multimedijske zbirke 

ipd.), saj se računalnik pri pouku uporablja le v posameznih delih učne ure, najpogosteje za 

pridobivanje nove snovi, učitelji pa imajo kljub pozitivnemu odnosu do tega premalo 

specialno-didaktičnih znanj o uporabi računalnika pri pouku in v šolstvu nasploh. Uporaba 

računalnika je najpogostejša pri mlajših učiteljih in s starostjo pada (prav tam); odvisna je tudi 

od spola učitelja.7

Tako je na uporabo računalnika in Interneta v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah 

treba gledati vsaj iz dveh zornih kotov, in sicer kot podporo razvijanju drugih kompetenc, ki 

jih določajo katalogi znanj za posamezne predmete v srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šolah, in kot razvijanje učenčeve uporabe IKT za poklic in življenje nasploh (Rojko 

2006, 217). 

Raziskovalni problem magistrske naloge tako izvira iz dejstva, da: 

– učitelji potrebujejo nova znanja in spretnosti za uporabo IKT; 

                                                                                                                                                        
tehnologiji, digitalna pismenost; učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 
samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje« (Priporočilo Evropskega parlamenta 
in Sveta 2006). 
6

V letu 2008 se je omenjeni delež v Sloveniji v primerjavi z letom 2000 povečal za 7,3 %. 
7 V srednjih šolah je bilo v letu 2009 zaposlenih 65,4 % učiteljic (Černoša 2011, 6).
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– se zaradi nezadostne računalniške in internetne pismenosti učiteljev razpoložljivi IKT 

premalo uporablja; 

– je glede na starostno strukturo zaposlenih v šolstvu pridobivanje računalniške in 

internetne pismenosti učiteljev povezano predvsem z neformalnim izobraževanjem.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave

Računalniške in internetne pismenosti učiteljev v slovenskih srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šolah ni še nihče raziskoval, prav tako tudi ne dejavnikov, ki spodbujajo uporabo 

IKT, zato želimo v magistrski nalogi ugotoviti in raziskati, v kolikšni meri učitelji v teh šolah 

uporabljajo IKT pri pouku in kateri so tisti dejavniki, ki jih spodbujajo k temu. 

Cilji naše raziskave so:

– preučiti literaturo in vire na področju računalniške in internetne pismenosti na splošno in 

še zlasti glede učiteljev v vzgoji in izobraževanju;

– preučiti izsledke razpoložljivih raziskav o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju;

– preučiti povezanost neformalnega izobraževanja ter računalniške in internetne pismenosti 

učiteljev srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol;

– ugotoviti razširjenost in intenzivnost uporabe IKT pri pouku učiteljev v slovenskih 

srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah;

– ugotoviti povezanost računalniške in internetne pismenosti ter uporabe IKT med učitelji v 

slovenskih srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah;

– ugotoviti podporo vodstva za uporabo IKT pri pouku učiteljev srednjih strokovnih in 

poklicno-tehniških šol;

– na podlagi rezultatov podati ugotovitve, predloge in priporočila za prakso. 

V empiričnem delu raziskave bomo skušali preveriti naslednje hipoteze:

H1: Uporaba IKT na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah je povezana z 

računalniško in internetno pismenostjo učiteljev teh šol.

H2: Obstajajo statistično značilne razlike med demografskimi značilnostmi vzorca – učiteljev 

(spol, starost, delovna doba, stopnja izobrazbe, pridobljen naziv; neodvisne 

spremenljivke) – in številom ur uporabe IKT pri pouku na slovenskih srednjih in 

poklicno-tehniških šolah (odvisna spremenljivka).  

H3: Uporaba IKT pri učiteljih srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol pri pouku 

(odvisna spremenljivka) je pozitivno povezana s podporo vodstva glede uporabe IKT 

(neodvisna spremenljivka).  
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H4: Uporaba IKT pri učiteljih srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol pri pouku 

(odvisna spremenljivka) je pozitivno povezana s številom dodatnih strokovnih 

usposabljanj učiteljev (neodvisna spremenljivka). 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja

Magistrska naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, pri čemer bomo 

uporabili tako primarne kot sekundarne podatke. Teoretični del naloge bo temeljil na analizi 

in sintezi strokovne in znanstvene literature domačih in tujih avtorjev, in sicer predvsem s 

področja šolskega sistema v Sloveniji in uporabe IKT pri pouku. 

V empiričnem delu bomo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja. Podatke bomo 

zbrali z vprašalnikom, ki bo vseboval vprašanja zaprtega tipa, kar omogoča lažjo analizo in 

interpretacijo podatkov. Za vprašanja zaprtega tipa bomo uporabili 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico. Vprašalnik bo izdelan v elektronski obliki, pri čemer bomo uporabili odprtokodno 

programsko orodje LimeSurvey. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2013a) je bilo v šolskem letu

2010/2011 na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah zaposlenih 2.423 učiteljev. V 

svojo raziskavo bomo vključili vse učitelje srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol, ki 

imajo dostop do Interneta, saj jih bomo k izpolnjevanju e-ankete povabili prek e-pošte. V 

spremnem dopisu bomo kontaktno osebo na posamezni šoli seznanili s področjem 

raziskovanja in pojasnili namen raziskave. Prejemnika dopisa bomo prosili, da povezavo do 

ankete posreduje vsem učiteljem na šoli. Vprašalnik bomo predhodno preverili na pilotskem 

vzorcu desetih učiteljev, zaposlenih na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah.

Predpostavljamo, da bomo dosegli vsaj 10-odstoten odziv anketirancev in tako izvedli vse 

predvidene statistične analize. Pridobljene podatke naključnega vzorca bomo predstavili z 

opisno statistiko, tj. s tabelami in grafikoni, ter opisno. Pri preverjanju hipoteze H1 bomo 

uporabili test korelacije, pri hipotezi H2 t-test (spol) in analizo variance (ANOVA; za 

preostale demografske podatke), pri preverjanju hipotez H3 in H4 pa regresijsko analizo. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve raziskave

Predvidene predpostavke so: 

– da bomo imeli dostop do relevantnih virov in rezultatov raziskav, ki se nanašajo na 

področja naše raziskave;

– da bomo dosegli vsaj 10-odstoten odziv na anketo;  

– da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočali obdelavo s predvidenimi 

kvantitativnimi metodami; 
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– da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki dovolj reprezentativni, da bo ugotovitve 

mogoče posplošiti. 

Omejitve raziskave: 

– anketiranje se bo izvajalo le na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah;

– anketa bo temeljila na subjektivnem mnenju anketirancev; 

– zadovoljiv interes učiteljev srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol za sodelovanje v 

raziskavi. 

1.5 Prispevek k znanosti

Raziskave o računalniški in internetni pismenosti učiteljev srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških programov v evropskem in slovenskem prostoru še nismo zasledili, zato bodo 

rezultati raziskovanja pomagali razjasniti dejavnike, ki vplivajo na uporabo IKT v 

preučevanih vrstah šol.
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2 SREDNJA ŠOLA V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Sestavni deli sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji so (MIZŠ 2014): 

– predšolska vzgoja; 

– osnovnošolsko izobraževanje; 

– srednješolsko izobraževanje;

– višje strokovno izobraževanje; 

– visokošolsko izobraževanje: 

a) prva stopnja: visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi; 

b) druga stopnja: magistrski študijski programi; 

c) tretja stopnja: doktorski študijski programi. 

2.1 Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji poteka na treh ravneh in se deli na (MIZŠ 2014):

nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje ter 

splošno izobraževanje.

Na področju srednješolskega izobraževanja deluje 7.500 pedagoških delavcev (SURS 2013a, 

med katerimi je največ učiteljic, pri čemer se delež le-teh iz leta v leto povečuje. Tako je bilo 

v 70-ih letih prejšnjega stoletja v srednjih šolah med učitelji le 35 % žensk. Sredi 80. let se je 

razmerje med številom učiteljev in učiteljic izenačilo, danes pa v srednjih šolah prevladujejo 

ženske, ki jih je 66 %. V srednješolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2009/2010 

enemu učitelju dodeljenih povprečno 13 dijakov. Učitelji so v povprečju morali opraviti 633 

ur pouka (SURS 2011). 

Srednješolsko izobraževanje je urejeno z naslednjimi zakoni (MIZŠ 2014):

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB 

in 36/08): ureja pogoje, način upravljanja in financiranja srednjega strokovnega,

poklicnega ter splošnega izobraževanja, pa tudi obvezne sestavine srednješolskih 

izobraževalnih programov; 

– Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB): ureja izobraževanje v strokovnih in 

splošnih gimnazijah; 

– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06): ureja srednje 

strokovno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje in nižje srednješolsko 

izobraževanje;

– Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB): ureja vsebino splošne in poklicne mature. 

Določa pravice in obveznosti kandidatov, ki opravljajo splošno in poklicno maturo, ureja 

pristojnosti in sestavo maturitetnih organov ter način in postopek opravljanja splošne in 

poklicne mature; 
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– Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F): določa uresničevanje 

pravic omenjenih skupnosti, tudi na področju srednjega šolstva;

– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB): ureja 

usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in 

določa obliko ter način izobraževanja in vzgoje na področju srednješolskega 

izobraževanja. 

2.1.1 Vpis v srednje šole

Postopek vpisa v srednje šole ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 

17/06, 12/08 in 107/12), ki določa (MIZŠ 2014):

– pripravo in objavo razpisa za vpis;  

– vsebino informativnih dnevov, ki jih organizirajo šole; 

– postopek prijavljanja kandidatov za vpis; 

– postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa.  

V srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje se lahko vpiše oseba, ki je uspešno 

zaključila osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje (Eurypedia 2014a).

Izbira kandidatov za vpis se opravi v dveh krogih (prav tam): 

– v prvem krogu šola na podlagi meril izbere kandidate za 90 % razpisanih mest; 

– v drugem krogu lahko neizbrani kandidati kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na 

vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj 

prijavljenih kandidatov.  

Ob koncu šolskega leta 2012/2013 je bilo v srednješolsko izobraževanje (vsi letniki) 

vključenih 76.058 dijakov, od tega 40 % v srednje splošno izobraževanje, 44 % v srednje 

tehniško in drugo strokovno izobraževanje in 15 % v nižje in srednje poklicno izobraževanje 

(SURS 2015). 

V šolskem letu 2012/2013 je bilo v srednješolsko izobraževanje (vsi letniki) vključenih tudi 

14.790 odraslih, od tega jih je bilo ob koncu šolskega leta 66 % uspešnih (prav tam)

Ob koncu šolskega leta 2012/2013 je srednje splošno izobraževanje končalo 7.471 dijakov 

(40 %), srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 7.740 dijakov (42 %) in nižje in 

srednje poklicno izobraževanje 3.339 dijakov (18 %) (prav tam). 

Ob začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v srednješolske izobraževalne programe 

vključenih 76.714 dijakov – od teh se je 45 % dijakov vpisalo v srednje tehniško in strokovno 

izobraževanje, 38 % v srednje splošno izobraževanje in 16 % v nižje in srednje poklicno 

izobraževanje (prav tam).  
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V šolskem letu 2012/2013 je bilo največ vpisanih dijakov v občinah Ljubljana (12 % vseh 

dijakov), Maribor (5 % vseh dijakov), Kranj (3 %), Koper (2 %) in Novo mesto (2 %) (SURS 

2012).  

2.1.2 Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje 

Na področju srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja se izvajajo (SURS 

2012): 

– srednje strokovno izobraževanje,

– poklicno-tehniško izobraževanje,

– poklicni tečaj.

Dijaki so ob vpisu v srednje strokovno in tehniško izobraževanje praviloma stari 15 let. 

Izobraževanje je organizirano v enem ciklusu (od dve do pet let). V posameznih razredih so 

dijaki enake starosti, učitelji pa iste predmete navadno poučujejo več šolskih let (Eurypedia 

2014b).

Leta 2007 je Evropska unija izdala dokument (SURS 2012), v katerem je opredeljenih osem 

ključnih kompetenc v vseživljenjskem učenju. Aberšek (2012, 15) jih je vsebinsko dopolnil 

tako, da je dodal t. i. srednješolske tehniške kompetence, ki jih dijak/dijakinja pridobi v času 

šolanja v poklicnih in srednjih strokovnih ter poklicno-tehniških programih. Dijaki v 

poklicnem in srednjem strokovnem ter poklicno-tehniškem izobraževanju razvijejo naslednje 

kompetence (Pevec Grm idr. 2006, 19): 

– sporazumevanje v maternem jeziku: sporočanje, zapisovanje, ustno in pisno 

komuniciranje, razumevanje pisnih in ustnih navodil itd.; 

– sporazumevanje v tujih jezikih: uporaba tuje literature, ustno in pisno komuniciranje v 

tujih jezikih itd.; 

– matematične kompetence in osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji: izračuni 

materiala, uporaba naravoslovnih zakonitosti, razumevanje delovanja tehnike in povezav 

med tehniko in drugimi področji ter družbenim dogajanjem, razumevanje napredka 

tehnike in tehnologije itd.; 

– digitalna/informacijska pismenost: uporaba grafičnih in drugih orodij (2D, 3D), 

sposobnost iskanja podatkov na spletu in razumevanje njihove zanesljivosti ter varnosti 

pri dostopanju do le-teh, spoštovanje zasebnosti itd.;

– kompetenca učenja učenja: razumevanje pisnih in ustnih navodil, organiziranje in 

uravnavanje lastnega učenja samostojno ali v skupini, učenje obvladovanja praktičnega 

dela, iskanje idej itd.; 

– socialne in državljanske kompetence: sodelovanje in odločanje v skupini, skrb za lastno 

varnost in varnost drugih itd.; 

– samoiniciativnost: reševanje problemov v okviru projektnih nalog, organizacija, izvedba 

in vrednotenje dela itd.; 
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– podjetnost: zmožnost podjetniškega delovanja, načrtovanja poklicne in izobraževalne poti.

Programi srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja so namenjeni kandidatom, ki so 

zaključili osnovno šolo ali izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja. Trajajo 

štiri leta ter omogočajo poklicno usposobljenost in pripravo za nadaljnji študij v programih 

višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Dijaki, ki po zaključku šolanja opravijo še 

dodatni predmet splošne mature, pa se lahko vključijo v univerzitetni študij določenih smeri

(CPI 2011). 

Programi srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja obsegajo predmete splošnih 

znanj, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, fizika, kemija, biologija, 

geografija, zgodovina, psihologija ali sociologija ter športna vzgoja. Ti programi vključujejo 

obvezne strokovne module, kjer se prepletata strokovna teorija in praktični pouk, obvezne 

izbirne module – dijak lahko izbere enega ali več izbirnih modulov, kar določa konkretni 

izobraževalni program – in proste izbirne module, ki jih pripravi vsaka šola posebej skladno s 

svojo avtonomijo (prav tam). 

Srednje strokovno in tehniško izobraževanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 

obveznih (slovenščina in strokovno-teoretični predmet) in izbirnih predmetov (tuji jezik ali 

matematika ter izdelek oz. storitev z zagovorom) (prav tam). 

Druga pot za pridobitev srednje strokovne izobrazbe je poklicni tečaj. Ta je namenjen 

kandidatom, ki so uspešno končali štiri letnike gimnazije ali strokovne šole (brez mature). 

Tem dijakom so priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja. 

Opraviti morajo še strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom. Programi 

poklicnega tečaja trajajo eno leto (prav tam). 

Velikost oddelkov in delitev dijakov v skupine določajo predpisi, ki veljajo za vse srednje 

šole (Eurypedia 2014b):

– Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva; 

– Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/2003) ter 

– Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. 

RS, št. 103/2007).  

Tako je v posameznem oddelku do 32 dijakov. Če so v oddelku dijaki s posebnimi potrebami, 

se število zmanjša – ob enem dijaku s posebnimi potrebami na največ 26, ob dveh na 23 in ob 

treh na 20 dijakov (Eurypedia 2014b). Pri vajah iz informatike, biologije, kemije in fizike se 

oblikujejo skupine z največ 17 dijaki. Pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah se oblikujejo 

skupine od 10 do 17 dijakov, odvisno od narave praktičnega pouka, pri čemer se upošteva 

predvsem varnostni vidik. Pri športni vzgoji se praviloma oblikujejo skupine po 20 dijakov –

razdeljene so po spolu. V dvojezični slovensko-madžarski šoli oddelek šteje največ 22 
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dijakov. Ob soglasju ministrstva lahko šola oblikuje oddelek s petimi dijaki ali manj. Pri vajah 

splošnoizobraževalnih predmetov in pri praktičnem pouku je v skupini lahko največ 13

dijakov. V šoli z italijanskim učnim jezikom oddelek šteje največ 16 dijakov. Ob soglasju 

ministrstva lahko šola oblikuje oddelek s petimi dijaki ali manj. Pri vajah splošno-

izobraževalnih predmetov in pri praktičnem pouku je v skupini lahko največ 13 dijakov. Če za 

oblikovanje oddelka ni dovolj dijakov, lahko šola oblikuje kombinirani oddelek.8

2.2 Razvoj srednješolskega sistema v Sloveniji

Po letu 1848 je takratna Avstrija dobila prosvetno ministrstvo.
9
 V letu 1849 je bilo 

reformirano srednješolsko izobraževanje, kar je za Slovence pomenilo začetek srednjega 

šolstva (Gabrič 2009, 19). Do leta 1867, ko je nastala Avstro-Ogrska, zasledimo več 

strokovnih šol, ki so nastajale v skladu z družbeno-gospodarskimi potrebami (Govekar - 

Okoliš 2010, 108). Slovenci smo imeli v tistem času veterinarsko in kmetijsko šolo v 

Ljubljani in obrtno šolo v Trstu (Schmidt 1988). Kljub razvoju šolstva po letu 186710 – na 

področju Avstro-Ogrske z večinoma slovenskim prebivalstvom – je bilo leta 1880 39 %

Slovencev nepismenih, leta 1890 15 %, ob zadnjem štetju prebivalstva leta 1910 pa le še 12 %

(Gabrič 2009, 21). Pouk na srednjih šolah je potekal v nemščini (Gabrič 2009, 14), od leta 

1919 pa v slovenščini (Ciperle 2009). V letu 1918 je bilo odpravljeno ločevanje učiteljev po 

spolu, kar pomeni, da so izginili predpisi o neenakosti plač in celibatu učiteljic (Gabrič 2009, 

36). V šolskem letu 1938/1939 je bilo na gimnazije vpisanih 12.135 dijakov, v šolskem letu 

1939/1940 pa jih je bilo že čez 13.000 (Gabrič 2009, 37–44). 

Od leta 1945 dalje je tedanja oblast poskušala šolstvo podrediti lastnim ideološkim in 

političnim potrebam (Gabrič 2006, 1) in tako je šolstvo do konca 60. let prejšnjega stoletja 

veljalo za sredstvo individualnega razvoja ter ekonomskega in družbenega napredka 

(Milharčič - Hladnik 1995, 135). S šolskim letom 1947/1948 je na predlog ministrice za 

šolstvo Lidije Šetnjurc začel veljati skupen pouk za dijake in dijakinje v gimnazijah (Gabrič 

2009, 37).
11 V šolskem letu 1959/1960 je šolanje na gimnazijah nadaljevalo 7.484 dijakov (od 

tega 53,8 % dijakinj) (prav tam). V gimnazijah so poučevali predvsem redno zaposleni 

učitelji, medtem ko je bilo v šolskem letu 1952/1953 na vseh nižjih strokovnih šolah 67 %

učiteljev zaposlenih honorarno (Arhiv Republike Slovenije 2004). Leta 1958 je bil sprejet 

Splošni zakon o šolstvu, s katerim se je zmanjšala vloga gimnazij, ukinile so se klasične 

gimnazije, povečala pa se je vloga strokovnih šol (Gabrič 2006, 90–92).  

                                                
8

Velja le za poklicno-tehniške programe.
9 Del današnje Slovenije (Štajerska, Koroška in Kranjska) je spadal pod Avstro-Ogrsko. Več na 
https://www.posta.si/postna-celina/352/150-let-programa-Zedinjene-Slovenije?nod eid=534.  
10

 Po letu 1867 so se začele razvijati vajenske, trgovske in tehniške srednje šole (Govekar - Okoliš 
2010, 111). 
11 Hkrati se je odlok nanašal tudi na učence in učenke osnovne šole.
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V nekdanji skupni državi SFRJ je bil na področju izobraževanja in dela »uveljavljen koncept 

neposredne povezanosti pojmov zahtevnosti ravni poklica in ravni izobrazbe kot dveh 

identičnih pokrivajočih se lastnosti nosilca poklica in izobrazbe« (Družbeni dogovor o enotni 

klasifikaciji poklicev in izobrazbe, Ur. l. SFRJ, št. 29/80). Po Zakonu o usmerjenem 

izobraževanju (Uradni listi SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89, 35/89) so se učenci po uspešno 

končanih osmih razredih osnovne šole lahko vpisali v srednje šole štiriletnih programov. 

Po letu 1990 je srednješolsko izobraževanje doživelo korenite strukturne, vsebinske in druge 

spremembe (MŠŠ 1996, 30), ki so izhajale iz ugotovitev večletnih obsežnih strokovnih 

raziskav (prav tam). V veljavo so prišli naslednji srednješolski programi (MŠŠ 1996, 30): 

– programi za usposabljanje na prvi stopnji zahtevnosti po izpolnjeni osnovnošolski 

obveznosti; 

– programi za usposabljanje na drugi stopnji zahtevnosti po izpolnjeni osnovnošolski 

obveznosti; 

– programi za usposabljanje na četrti stopnji zahtevnosti po pridobljeni triletni poklicni 

izobrazbi; 

– programi za usposabljanje na peti stopnji zahtevnosti po pridobljeni srednji strokovni ali 

splošni izobrazbi – gimnaziji; 

– dveletni programi poklicnega izobraževanja;

– triletni programi poklicnega izobraževanja;

– štiriletni oz. petletni programi srednjega strokovnega izobraževanja za pridobitev pete 

stopnje zahtevnosti; 

– enoinpol- ali dveletni nadaljevalni programi poklicnega izobraževanja po že pridobljeni 

poklicni izobrazbi. 

V letu 1995 je bila uvedena eksterna matura kot nacionalno preverjanje znanja v gimnazijskih 

programih, leta 2001 pa še poklicna matura kot zaključek šolanja v srednjem strokovnem in 

tehniškem izobraževanju. V letu 2008 je sledila sprememba Pravilnika o izvedbi poklicne 

mature (Ur. l. RS, št. 99/2001).

Po letu 2000 so bili sprejeti še drugi zakoni, in sicer (prav tam, 32–33): 

– Zakon o nacionalnih in poklicnih kvalifikacijah (leta 2003 in 2007) (Ur. l., št. 81/2000, 

55/2003, 83/2003 –UPB-1, 118/2006, 1/2007 – UPB-2, 85/2009);

– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06);

– Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/2007) in

– Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007). 
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2.3 Način izvajanja izobraževanja v srednješolskem sistemu

Izobraževalni proces v srednjih šolah se lahko izvaja klasično, tako da ločimo klasično ali 

tradicionalno izobraževanje, lahko pa se izobraževanje podpira tudi z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT), kot e-izobraževanje ter kombinirano izobraževanje.

Klasično izobraževanje imenujemo tudi tradicionalno ali neposredno izobraževanje 

(Zagmajster 1999; Watson 2012). Učenci se izobražujejo z uporabo klasičnih učbenikov in 

druge literature. Pri tej obliki izobraževanja prevladuje behavioristična paradigma učenja in 

izobraževanja (Beers 2007). Učitelj posreduje svoje znanje učencem z osebnim stikom. 

Aktivnosti učitelja vključujejo podajanje, predavanje, posredovanje in prenos dokončnih 

učnih vsebin, ki so prilagojene učnemu načrtu (Gortan in Jereb 2007). Znotraj te paradigme je 

učenec večinoma pasiven, saj od učitelja le sprejema posredovano znanje – komunikacija 

večinoma poteka enosmerno, in sicer od učitelja do učencev (Novak 2005). 

Izobraževanje se lahko izvaja tudi z IKT, kar poznamo pod pojmom e-izobraževanje, ki se od 

klasičnega izobraževanja razlikuje po vključevanju IKT in Interneta v izobraževalni proces 

(Vaughan 2007; Sulčič 2008, Appana 2008; Cruthers 2008). Za samo izboljšanje 

izobraževalnega procesa je e-izobraževanje ena izmed boljših možnosti (Repolusk 2009, 22–

23), česar se, po mnenju Gonçalvesa in Kaldeicha (2007, 23–47) premalo zavedamo. Splošne 

opredelitve e-izobraževanja ni, zato v preglednici 1 prikazujemo različne opredelitve in 

njihove značilnosti. Različni avtorji pojem e-izobraževanja enačijo s pojmom e-učenje, 

spletnim izobraževanjem ipd. Po mnenju številnih avtorjev (Cavanaugh 2001; Johnston, 

Killion in Oomen 2005; Appana 2008; Shraim in Khlaif 2010) e-izobraževanje izboljšuje 

kakovost učenja, pripravlja učence, dijake in študente za družbo, temelječo na znanju, 

zagotavlja možnosti za vseživljenjsko učenje ter podpira kritično razmišljanje, komunikacijo 

in interakcijo.  

Kombinacijo metod klasičnega izobraževanja in e-izobraževanja imenujemo kombinirano 

izobraževanje (angl. blended learning) (Staker in Horn 2012; Watson 2012). Takšen način 

izobraževanja združuje priložnosti za socializacijo, ki jih ponuja klasično izobraževanje, s 

priložnostmi za aktivno učenje, ki jih ponuja e-izobraževanje (Watson 2012, 5). Kombinirano 

izobraževanje združuje elemente »nadzora« študentskega časa (učenje ni več omejeno na 

šolski dan ali šolsko leto), kraja (učenje ni več omejeno učilnico), poti (učenje ni več omejeno 

na metodo, ki jo uporablja učitelj, ampak se uporablja študentom prilagodljiva programska 

oprema) in/ali tempa (učenje ni več omejeno na hitrost učenja celotnega razreda/oddelka) 

(Staker in Horn 2012, 5). 
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Preglednica 1: Primerjava opredelitev pojma e-izobraževanje

Avtor Definicije in značilnosti

Dinevski in Ojsteršek 
(2003, 183)

E-izobraževanje je izobraževanje, kjer je IKT delno ali v celoti posrednik 

med udeleženci izobraževanja – zavodom, učiteljem in učencem.

Anderson in Elloumi 

(2004, 4–5) 

E-izobraževanje (spletno izobraževanje) pomeni uporabo Interneta z 

namenom dostopa do učnih gradiv, interakcije z učnimi vsebinami, učenci 
in učitelji. 

Tavangarian idr.

(2004)

Pod pojmom e-izobraževanje opredelimo vse oblike elektronsko 

podprtega poučevanja in učenja s ciljem povečanja znanja izobraževanca 
v okviru njegovih individualnih sposobnosti, izkušenj in znanja.

Engelbrecht in 

Harding (2005, 259)

Pri e-izobraževanju poznamo sinhrone (komunikacija/izobraževanje 
poteka sočasno, brez časovnega zamika – komunikacija z uporabo avdio-

ali videokonference, deljene elektronske table, klepetalnice, sočasna 
uporaba aplikacij in učnih e-gradiv itd.) in asinhrone oblike dela (učitelj in 

učenec nista prisotna hkrati ob istem času na istem mestu in komunicirata 
npr. po e-pošti, forumu).

Miloslavskaya in 

Tolstoy (2005)

E-izobraževanje temelji na interaktivni tehnologiji, ki je sestavni del 
izobraževalnega procesa.

Sulčič (2008, 21) E-izobraževanje je izobraževanje, pri katerem se učencu študijska gradiva 
posredujejo po različnih elektronskih medijih (npr. po Internetu, Intranetu,

na videonapravah, zgoščenkah).

Gortan (2009, 1–2) E-študij se bistveno razlikuje od klasičnega študija, saj učencu omogoča, 
da se lahko uči po lastnem ritmu in kjer koli. Edini pogoj je, da ima 
dostop do Interneta. 

2.4 Srednješolski sistemi v Evropi

Izobraževanje v srednjih splošnih in poklicnih šolah v državah Evropske unije spada v

kategorijo 3 klasifikacije ISCE (angl. International Standard Classification of Education) 

(European Commission 2014). 

Po podatkih Evropske komisije (Eurydice 2012, 143) se je delež dijakov, vpisanih12 v splošne 

srednje šole, od leta 2000 do 2008 povečal za 5,5 %. 

Šolski pouk v šolah držav EU27 traja od 185 do 200 dni letno (prav tam, 139). 200 dni pouka 

imajo na Nizozemskem in v Liechtensteinu. Večina držav v EU27 ima pouk pet dni na teden, 

v Franciji štiri dni, v Italiji in Nemčiji pa v nekaterih srednjih šolah, zaradi obvezne prakse, v

povprečju celo šest dni (prav tam). 

Obvezni predmeti v evropskih srednjih šolah so po podatkih Eurydice naslednji (prav tam, 

144): 

– materni jezik; 

– matematika; 

                                                
12 Velja na področju držav EU27.
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– naravoslovne vede; 

– družbene vede;

– tuji jezik; 

– športna vzgoja;

– umetniške dejavnosti (fotografiranje, slikanje, balet itd.); 

– informatika/računalništvo;

– tehnologija (predmet je odvisen od vrste programa, ki ga izvaja srednja šola);

– izbirni moduli (predmeti v modulu so odvisni od vrste programa, ki ga izvaja srednja 

šola).

Pri pregledu srednješolskih programov v državah EU27 se bomo osredotočili na osem držav: 

Finsko, Dansko, Norveško, Estonijo, Islandijo, Švedsko, Francijo in Združeno kraljestvo 

(Anglija, Wales in Severna Irska).  

Prehod v splošni ali poklicni srednješolski program se začne z uspešnim končanjem 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja, ki v večini držav traja devet let (na Norveškem 

traja 10 let, na Danskem pa je deseto leto osnovne šole prostovoljno). Izobraževanje se lahko 

zaključi s takšno ali drugačno različico zaključnih izpitov ali zunanjim preizkusom znanja. Za 

vpis v srednješolsko izobraževanje se v vseh državah kot merilo uporablja učni uspeh v 

zadnjem in/ali zadnjih treh letih izobraževanja (Finska, Norveška, Estonija, Švedska) ali pa 

uspeh pri zaključnih izpitih ali preizkusih znanja (Danska, Združeno kraljestvo). V nekaterih 

državah (Danska in Estonija) se kot merilo za vpis v srednjo šolo upoštevajo tudi rezultati 

sprejemnih izpitov. Srednješolski izobraževalni programi v povprečju trajajo tri leta (Plevnik 

2013, 3; Eurypedia 2014c).

Vsaka od izbranih držav ima nekaj posebnosti, in sicer: 

- Finska: Splošno in poklicno srednješolsko izobraževanje navadno traja tri leta, učenci 

lahko predmete in tempo izobraževanja izbirajo po svoji želji in tako zaključijo program 

v dveh ali štirih letih (Eurypedia 2014d). 

- Danska: Imajo štiri vrste srednješolskih programov, in sicer triletne 

splošnoizobraževalne programe treh različnih smeri (smer s poudarkom na humanistiki, 

naravoslovju in družboslovju, smer s poudarkom na podjetništvu in družbeno-

ekonomskih predmetih in smer s poudarkom na tehnoloških predmetih) in dveletno smer 

s poudarkom na humanistiki, naravoslovju in družboslovju. Če vodstvo šole meni, da 

učenec zaradi osnovnošolskega uspeha ne bi bil zmožen opraviti programa splošnega 

izobraževanja, lahko zanj organizirajo sprejemni izpit iz enega ali več predmetov 

(Eurypedia 2014e). 

- Norveška: Srednja šola je enotna in združuje splošno teoretsko izobraževanje in poklicno 

usposabljanje – oba dela se tako izvajata skupaj. V prvem letniku si učenci izberejo eno 

izmed 12 smeri (splošne, predpoklicne in poklicne smeri z vajeništvom); izbira 
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specializacije je možna tudi pozneje. V srednješolski program se lahko vpišejo tudi 

učenci, ki so končali samo sedem razredov osnovne šole (Eurypedia 2014f). 

- Estonija: Splošni in poklicni programi trajajo tri leta, učencem s končano splošno srednjo 

šolo je omogočen tudi naknadni vpis v poklicni program, ki traja eno leto (Eurypedia 

2014g). 

- Islandija: Splošno in poklicno izobraževanje na Islandiji trajata štiri leta; do vpisa v

program imajo pravico vsi učenci, ki so končali osnovnošolski program, ne glede na 

dosežen uspeh. Veliko dijakov dela po 28 ur na teden in obenem obiskuje srednjo šolo 

(Eurypedia 2014h). 

- Švedska: Vpis v srednješolski program ni pogojen z učnim uspehom osnovne šole, razen 

v primeru omejitve vpisa (Eurypedia 2014i). 

- Francija: Prvi letnik (od treh) srednješolskega izobraževanja je splošen, zato učenci šele 

v drugem letniku izberejo želeno smer izobraževanja (Eurypedia 2014j). 

- Združeno kraljestvo (Anglija, Wales in Severna Irska): Učenci se ob koncu obveznega 

izobraževanja odločijo za nadaljevanje izobraževanja na šolah ali kolidžih. Vpisni pogoji 

so določeni za vsak program posebej, pogoj za vpis pa je dosežen učni uspeh pri 

preizkusih znanja (Eurypedia 2014k).  

2.5 Učitelj in njegova vloga

Najpodrobnejšo definicijo učitelja je leta 2008 podal CEDEFOP (angl. European Centre for 

the Development of Vocational Training) (CPI 2011, 2), ki navaja, da je učitelj: 

»… oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti, ki so povezane (teoretično ali praktično) z 

usposabljanjem, pa naj bo to v ustanovi za izobraževanje in usposabljanje ali pa na delovnem 

mestu. Naloge učiteljev (in mentorjev pri praktičnem usposabljanju z delom) se nanašajo na 

načrtovanje, organizacijo in izvedbo dejavnosti, povezanih z usposabljanjem in izobraževanjem; 

prenos znanja, izkušenj, spretnosti in dejavnosti za pomoč pri procesu učenja; svetovanje, 

inštrukcije in komentarje za razvoj veščin udeležencev izobraževanja in usposabljanja.«

Vloga učitelja se spreminja z izobraževalnim sistemom, kulturo, usmerjenostjo šole in 

starostjo dijakov. Nanjo vpliva tudi uporaba IKT v izobraževalnem procesu (Kennewell 2003, 

203). 

Izobraževanje je večdimenzionalni proces, ki je poleg učiteljevega posredovanja znanja 

dijakom tudi namerna in načrtna aktivnost učiteljev in učencev, usmerjena k doseganju 

postavljenih ciljev (Glockel 1990; Kron 1994; Adl-Amini 1994). Učitelj o učnem procesu

neposredno odloča in zanj odgovarja. Njegova temeljna naloga je poučevanje (UNESCO 

2012, 1), njegovo vlogo pa lahko opazujemo na šolski in zunajšolski ravni (prav tam). Od 

učitelja je odvisna tudi kakovost pouka, saj je on tisti, ki učne cilje, vsebino in učno 

tehnologijo usklajuje ter prilagaja posameznim dijakom.
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Položaj današnjega učitelja se zaradi nastalih razmer13 in številnih sprememb14
 spreminja, 

tako da mora učitelj dijake učiti in podpirati pri vseživljenjskem učenju v informacijski družbi 

(Haakasma 2003, 209).  

Učitelj mora dobro poznati uporabo IKT in njene učinke v izobraževanju, zaradi česar se 

mora stalno izobraževati (Haakasma 2003, 212; Directorate General for Education and 

Culture 2013, 18). 

Ne glede na vse naloge in vloge, ki jih ima učitelj, se mora zavedati, da se dijakov ne da 

prisiliti k učenju in uporabi IKT v sklopu učne vsebine, ampak se jih lahko samo spodbuja 

(Blažič idr. 2003, 91). Pri tem mora učence voditi pri reševanju problemov in jim pokazati, 

kako priti do informacij (Puppis 2005, 63). 

2.6 Lastnosti učiteljev

Izvedenih je bilo precej raziskav (Park, Peterson in Seligman 2004; Linley idr. 2007) in 

podanih mnogo predlogov o lastnostih učitelja. 

Angleška nacionalna komisija je v viziji učitelja 21. stoletja le-tega opredelila kot nekoga, ki 

bo (Day 1999, 204): 

– spodbujevalec znanja, idej, razumevanj in spretnosti, ki naj bi jih učenci pridobili;

– dober poznavalec/strokovnjak za področje učinkovitega učenja;

– imel sposobnost kritičnega razmišljanja o izobraževalnih programih in ciljih;

– v skladu z zmožnostmi in ob upoštevanju različnih pogojev dela sposoben inteligentno 

uporabljati različne metode poučevanja;

– pripravljen motivirati, spodbujati in ocenjevati napredek učencev.

Park, Peterson in Seligman (2004) podajo lastnosti učitelja s šestimi značilnostmi:

– izkušenost in izobraževanje (ustvarjalnost pri poučevanju, zanimanje za izobraževanje in 

poučevanje ter veselje do njiju, kritično mišljenje);

– srčnost (srčnost za vsebino poučevanja);

– človečnost (prijaznost, socialna inteligenca);

– avtoritativnost (poštenost, vodstvenost);

– razsodnost (odpuščanje, samonadzor, razumnost);

– prepoznavanje odličnosti.

Leta 2004 so Park, Peterson in Seligman v ZDA izvedli raziskavo ter poudarili ključne 

lastnosti učitelja – prijaznost, poštenost, odkritost, hvaležnost in razsodnost. Linley idr. (2007) 

                                                
13 Ekonomski in družbeni razvoj, demokratizacija družbenih odnosov, dostopnejše kulturne vrednote 
ipd. 
14 Podaljševanje obveznega šolanja, zahtevnejša učna vsebina, IKT, razvoj vzgojno-izobraževalnih ved 
ipd. 
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so podobno raziskavo izvedli v Veliki Britaniji in ugotovili, da so ključne lastnosti učitelja 

nepristranost, poštenost, radovednost in predvsem veselje do izobraževanja in poučevanja. 

Slika 1 prikazuje splošne pozitivne in negativne lastnosti učiteljev, in to ne glede na predmet,

ki ga poučujejo, in šolsko stopnjo delovanja. Naštete pozitivne lastnosti so le namišljen ideal, 

za katerega naj si učitelj prizadeva, da bi se mu čim bolj približal. Prav tako pa naj se učitelj 

zavestno brani tistih slabosti (negativnih lastnosti), ki jih učenci najbolj odklanjajo.

Slika 1: Pozitivne in negativne lastnosti učitelja

Vir: prirejeno po Blažič idr. 2003, 93. 

Po mnenju Blažiča (2003, 94) je eden izmed ključnih pogojev za učiteljevo kakovost njegova 

(samo)kritičnost.15 Poudariti je treba, da je učiteljeva samokritičnost tista, zaradi katere lahko

presodi, kdaj in kako bo IKT vključil v pouk (Peklaj idr. 2009, 102). Znanje in sposobnost 

učitelja glede uporabe različnih oblik IKT sta nujna. Day (1999, 206–208) oblikuje tri 

področja vlaganja v učitelje in njihove vloge, in sicer vlaganje v učitelja kot osebnost, 

vlaganje v partnerstvo v učenju in vlaganje v učiteljev stalni profesionalni razvoj. Gray (1999, 

419) ugotavlja, da bodo učitelji sprejeli računalnike in druge tehnologije pri pouku šele takrat, 

ko bodo njim samim postali domači.

2.6.1 Kompetence učiteljev

Kompetence so sposobnosti, znanje, odnos in motivacijske spremenljivke, ki so podlaga za 

opravljanje dela (glej Fullan in Hargreaves 2000; Epstein in Hundert 2002; Klieme, Hartig in 

Rauch 2008; Kunter idr. 2013).  

                                                
15 Po SSKJ (2004) samokritičnost pomeni biti kritičen do samega sebe.
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Kompetence so v sklopu projekta ROQET (b. l.) (angl. Road to excellence in the training 

Quality process) opredeljene kot sposobnosti posameznika ali skupine, da v praksi izkaže 

svojo držo/naravnanost, znanje in spretnosti (v sklopu formalnega in neformalnega 

izobraževanja). Temeljijo na pridobljenem znanju. Za celovito doseganje ciljev na področju 

izobraževanja je Evropska komisija uvedla osem ključnih kompetenc (MŠŠ 2007, 14):  

– sporazumevanje v maternem jeziku;  

– sporazumevanje v tujem jeziku;  

– matematična pismenost;16

– kompetence v tehnologiji in znanosti;  

– osnovne digitalne kompetence (digitalna pismenost – internetna in računalniška 

pismenost);
17

– učenje učenja;18

– družbene, medosebne, državljanske in medkulturne kompetence; 

– kultura in podjetnost. 

Kompetence kot koncept so sestavljene iz naslednjih sklopov (Projekt ROQET) (CPI 2011, 

3): 

– znanje: pomeni teoretično znanje učitelja (angl. know-what);  

– spretnosti: pomeni sposobnost učitelja (angl. know-how), da pridobljeno znanje vključi v 

prakso; 

– drža/naravnanost: pomeni voljo (angl. willingness) učitelja, da pridobljeno znanje uresniči 

v praksi.  

Učiteljeve kompetence (Razdevšek Pučko 2004a, 60) v poročilu izvedenske skupine pri 

Evropski komisiji so: 

– usposobljenost za nove načine dela v razredu (uporaba ustreznih pristopov, organiziranje 

učnega okolja, timsko delo z drugimi učitelji in sodelavci);

– usposobljenost za naloge zunaj razreda: na šoli in s socialnimi partnerji (razvijanje 

šolskega kurikuluma, evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanje s starši);

– usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih;

– razvijanje lastne profesionalnosti; 

– uporaba IKT. 

Preučevanje kompetenc privede do ugotovitve, da le-te niso stalne. S profesionalnim 

razvojem se razvijajo, spreminjajo, dodajajo ali opuščajo (Klieme, Hartig in Rauch 2008;

                                                
16

Sposobnost in pripravljenost za uporabo matematično-logičnih in prostorskih načinov razmišljanja, 
njihova predstavitev v obliki formul, modelov, konstrukcij, grafov in razpredelnic (European 

Commission 2007, 6). 
17 Uporaba računalnikov za shranjevanje, iskanje, ocenjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo 

informacij ter sporazumevanje v skupnih omrežjih ipd. (European Commission 2007, 7). 
18

 Sposobnost in pripravljenost prilagoditve novim nalogam, osebna zavzetost ipd. (Novak 2009, 20–
21). 
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Kunter idr. 2013). Učitelj mora imeti tudi svojo vizijo, primerne pogoje za delo (Epstein in 

Hundert 2002; Klieme, Hartig in Rauch 2008; Kunter idr. 2013) ter sposobnost za strokovno 

»samoregulacijo« – za spremljanje svojega vedenja in v stresnih situacijah tudi iskanje 

primerne rešitve za uspeh (Klusmann idr. 2008; Kunter idr. 2013).

Pogoj za uspešno pridobivanje, razvijanje in rabo zgoraj omenjenih kompetenc je kakovosten 

in učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni učitelji (Peklaj 2008; 

Kunter idr. 2013). Dobro usposobljen učitelj potrebuje znanje, ki mu omogoča, da zna 

opredeliti potrebe vsakega učenca in da se nanje odzove z uporabo prave strategije 

poučevanja – mladim pomaga pridobiti ključne kompetence, zna oblikovati, razumeti in 

spoštovati večkulturno učno okolje, hkrati pa tesno sodeluje s kolegi, učenci, njihovimi starši 

oziroma skrbniki in širšo skupnostjo (European Commission 2007, 12).  

Poznamo različne modele razvijanja ključnih kompetenc (Marentič - Požarnik 2006; Peklaj 

2009, Razdevšek Pučko 2004b). Omeniti je treba prilagojen Korthagov model »čebule« 

(Korthagen 2004, 4; Marentič - Požarnik 2006, 29) (slika 2). Po tem modelu so kompetence 

sestavljene iz več plasti, ki vplivajo druga na drugo, so neločljivo povezane, prepletene in 

skladne. Kompetence v zunanjih plasteh je najlažje opaziti, medtem ko so kompetence, 

prikazane v globljih plasteh, bolj poglobljene, njihove spremembe pa težje spremenljive. Če 

pride do sprememb v notranjih plasteh kompetenc, se spremenita tudi zaznavanje in delovanje 

v zunanjih plasteh (Korthagen 2004, 1–5; Marentič - Požarnik 2006, 29–30).  

Slika 2: Razvijanje kompetenc po modelu »čebule«

Vir: Marentič - Požarnik 2006, 29.

2.6.2 Profesionalni razvoj učiteljev

Številni avtorji (Hargreaves 2000; Silva in Herdeiro 2014) profesionalni razvoj učitelja 

razlagajo kot proces vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelj razvija svoja pojmovanja in 
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spreminja prakso poučevanja. O profesionalnem razvoju učitelja govorimo (Valenčič Zuljan 

2001) v:

– širšem pomenu besede, ko se profesionalni razvoj učitelja začne z vstopom v proces 

izobraževanja in konča z opustitvijo učiteljskega poklica ali upokojitvijo;

– ožjem pomenu besede, kjer je profesionalni razvoj učitelja omejen na samo poučevanje.

Za svoj profesionalni razvoj je v veliki meri odgovoren učitelj sam (Silva in Herdeiro 2014, 

946). 

Učitelj mora sam poskrbeti, da (Capel, Leask in Turner 1997, 17): 

– doseže zadovoljivo raven kompetenc;

– stalno skrbi za svoj osebni razvoj; 

– se počuti zmožnega za opravljanje svojega dela in si postavlja standarde, ki so skladni s

šolskimi standardi.

Učitelj lahko na svoj profesionalni razvoj vpliva sam kot skrbnik stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja, obenem pa lahko nanj vpliva tudi šola, ki mu za profesionalni razvoj 

omogoči vrsto priložnosti (Erčulj in Trunk Širca 2000, 6). Pri tem je ključnega pomena 

pripravljenost za spreminjanje in prilagajanje tradicionalnih učiteljskih vlog novim 

okoliščinam (npr. intenzivnejše vključevanje učencev v učni proces, organizacija različnih 

učnih situacij, uporaba IKT). Na profesionalni razvoj učitelja vplivajo notranji (učiteljeva 

prepričanja, pojmovanja ipd.) in zunanji dejavniki (formalno izobraževanje in izpopolnjevanje 

učiteljev, uvajanje novosti, neformalni vplivi) (Javornik Krečič 2007). Poudariti je treba, da je 

profesionalni razvoj učitelja povezan s stvarnim življenjem in je del preostalih življenjskih 

procesov (poteka na ravni poklicnega, socialnega in osebnostnega razvoja hkrati) (Ropar in 

Moretti 2013). Zavedati se je treba, da znanje, pridobljeno v procesu usposabljanja, ne 

zadošča več za uspešno reševanje različnih položajev znotraj šolskega dela (Hargreaves 

2000).  

Med bistvene sestavine profesionalnega razvoja učitelja spadajo profesionalna zavezanost 

rasti in učenju, profesionalna avtonomija, dinamično pojmovanje učenja in sodelovanje ter 

povezovanje z vsemi subjekti vzgojno-izobraževalnega procesa (Fullan 1998; Day 1999; 

Kalin 2002). 

Korthagen (2009, 11) model skladnosti v profesionalnem razvoju učitelja predstavlja po 

modelu »čebule« (slika 3), kjer so posamezne plasti med seboj povezane. Zunanjo plast 

predstavlja razvoj znanja in kompetenc.  
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Slika 3: Profesionalni razvoj po modelu »čebule«

Vir: Korthagen 2009, 11.  

Bistvo profesionalnega razvoja je v jedru, kjer se pojavljajo t. i. učiteljeve jedrne odlike –

poslanstvo, identiteta, prepričanja, kompetence in vedenje. Glavna ideja modela je, da se 

jedrne odlike učitelja prepletajo z okoljem, kjer učitelj poučuje in se izobražuje, hkrati pa 

okolje učitelju daje tudi povratne informacije o njegovem napredku in mu pomaga pri 

izoblikovanju jedrnih odlik. 

Vodstvo šole je odgovorno, da omogoča pogoje in spodbuja sodelovanje med učitelji (Fullan 

in Hargreaves 2000), saj le-to odraža profesionalni razvoj v obojestransko zadovoljstvo 

(Peček 2005; Hopkins 2007). Vodstvo je odgovorno tudi za širjenje učiteljevih strokovnih 

stikov in preprečevanje nezdravega tekmovanja med učitelji ter s tem povezanega prehitrega 

razočaranja (Fullan in Hargraves 2000, 106–107). Fullan in Hargraves (2000, 43) dodajata, da 

sta razumevanje učiteljev in priznavanje smisla njihovega poučevanja najpomembnejši 

sestavini, ki morata biti podprti z vidika strokovnega razvoja in preostalih izboljšav v šoli. 

Day (1999, 7) opozarja, da nihče ne more nadomestiti dobrih učiteljev. Nove tehnologije 

lahko učitelja le razbremenijo nekaterih rutinskih opravil. Tako postaja IKT pomembna 

sestavina vseživljenjskega učenja (Sulčič, Lesjak in Balde 2004, 3; European Commission 

2008). 

2.7 Teorije poučevanja

Obstajajo trije osnovni pristopi (teorije) k spreminjanju vedenja učencev (Marentič - Požarnik 

2012; Žagar 2009):

– behavioristični;

– kognitivni; 
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– konstruktivistični; 

– drugi (behavioristično-reflektivni, socialni konstruktivizem, sociološki konstruktivizem).

Izbira pristopa poučevanja je odvisna od samih udeležencev izobraževanja, izobraževalnih 

vsebin, namena in ravni izobraževanja (Sulčič 2008, 47).

Začetnik behaviorističnega pristopa, Skinner, poudarja učenčevo elementarno znanje kot 

osnovo za nadaljnje, sestavljeno znanje (Peregoy 2012, 2; Jaušovec 2007, 147). Učitelj, ki za 

nadzor razreda uporablja načela behaviorističnega pristopa, je usmerjen v vedenje učencev (v 

tisto, kar učenci počnejo v razredu), ne razmišlja pa o njihovih občutkih in/ali razlogih za 

njihovo slabo vedenje (Peregoy 2012, 2; Žagar 2009, 85).

Učitelj, ki uporablja behavioristični pristop (Žagar 2009, 85):

– mora določiti zaželeno vedenje učencev;

– uporablja tehnike, ki bodo okrepile želeno in zmanjšale neželeno vedenje.

Za odpravo neželenega vedenja učitelj uporablja nagrajevanje (notranje nagrade, občutek 

uspeha in nagrajevanja, pohvale in odobravanje drugih, želene aktivnosti, simbolne in 

konkretne nagrade) ali ukinitev nagrajevanja in kaznovanje (učenca, ki je brez domače 

naloge, po pouku zadržimo v šoli itd.) (prav tam, 85–86).  

Učenec po behaviorističnem pristopu pogosteje izvaja aktivnosti, za katere je pozitivno 

podprt. Nagrajevanje ima poleg spoznavne tudi motivacijsko vlogo, saj spodbudi učenca, da 

vztraja in se trudi pri reševanju nalog in učenju. Težava se pojavi, če učitelj učenčevo 

motivacijo gleda skozi t. i. »behavioristična očala«, kar pomeni, da učenec ne deluje iz 

nobenih notranjih pobud, ampak je njegovo vedenje usmerjeno in oblikovano izključno od 

zunaj, in sicer s sistemom nagrad in kazni (Peregoy 2012; Marentič - Požarnik 2012, 185). 

Kognitivni pristop je nasproten behaviorističnemu, saj poudarja pomen učenčevih notranjih 

spoznavnih procesov pri učenju, na primer vpliv predznanja, pričakovanj in ciljev, in 

doseganje globljega razumevanja (Marentič - Požarnik 2012, 17). Privrženci kognitivizma 

(kot so David Ausubel, Jean Piaget in drugi) (prav tam) utemeljujejo, da učenci znanja ne 

sprejemajo od zunaj, ampak ga izoblikujejo sami s svojo lastno aktivnostjo v procesu učenja 

(Silverthorn 1999, 2–3). 

Kognitivni pristop poudarja tudi učiteljevo pomoč učencem pri spoznavanju in oblikovanju 

osebnostnih lastnosti – učenčeve samopodobe. Tako ločimo (Silverthorn 1999 2–4; Žagar 

2011, 87): 

– splošno samopodobo (učenec vidi sebe kot osebo) in

– akademsko samopodobo (učenec vidi sebe kot učenca).

Žagar (prav tam) razlaga, da je akademska samopodoba zelo pomembna za pritegnitev učenca 

k neki nalogi, saj slednji tako sebe zazna kot osebo, ki je sposobna rešiti določeno nalogo, in 
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je obenem tudi motiviran, da jo reši. Pozitivna samopodoba in motivacija učenca odvračata od 

neželenega vedenja. Žagar dodaja (prav tam), da učenci z negativno akademsko samopodobo 

že vnaprej pričakujejo težko nalogo ter poudarjajo svojo nesposobnost, da bi jo uspešno 

rešili.19

Učitelj mora učenčevo negativno mnenje o sebi kot osebi in kot učencu spreminjati, in sicer 

na naslednje načine (Žagar 2011, 87–88): 

– učenca mora prepričati, da je zaželen in enakopraven član razreda;

– učenca mora prepričati, da ga kot osebo spoštuje in mu želi pomagati;

– imeti mora spoštljiv odnos do učenca;

– zanimati se mora za učenčeve ideje, mnenja in delo.

Konstruktivizem izhaja iz dejstva, da znanja in spoznanj ni mogoče graditi neposredno z

našimi zaznavami, ampak le z lastno dejavnostjo (Jank in Meyer 2006, 213). Argumenti 

konstruktivizma so (Jank in Meyer 2006, 220–221):

– odločno in spoštljivo zavzemanje za posameznika;

– dojemanje vse večje heterogenosti dijakov in dijakinj (učencev in učenk) v razredu kot 

priložnosti za raznovrstnost in individualni razvoj;

– potrpežljiv odnos do posameznika in njegovih zmožnosti, in to tako pri pouku kot v 

pedagoškem raziskovanju;

– spoznavanje pomena medsebojnih odnosov pri poučevanju in učenju;

– spoznanje v temeljnjem pomenu razmerja med delovanjem in učenjem;

– krepitev odgovornosti dijakov za njihovo lastno ravnanje; 

– spremenjen pogled na vlogo učitelja, ki naj bi postal oblikovalec učnega okolja in 

svetovalec. 

Učenec po konstruktivističnem pristopu znanje – na osnovi lastne miselne dejavnosti –

izgrajuje sam (Marentič - Požarnik 2012, 17), informacije pa interpretira na osnovi osebne 

izkušnje ter jih pozneje pretvori v znanje. Sulčič (2008, 45) meni, da so socialni 

konstruktivisti »dejavnost posameznika razširili na njegovo interakcijo z okoljem ter poudarili 

pomen skupinskega sodelovanja v procesu nastajanja«. Pomemben je tako pristop 

sodelovanja kot pristopi, ki vključujejo načelo »naučimo se z delom« (angl. learning by 

doing) (Aberšek 2012, 29).

Uporaba obeh do zdaj omenjenih pristopov (tako behaviorističnega kot kognitivnega) ločeno 

in v njunih skrajnih oblikah ne daje optimalnih učinkov pri spreminjanju vedenja učencev. 

McPhillimy predlaga kombinacijo obeh pristopov, ki se bolj sklada z učiteljevo vsakdanjo 

percepcijo učencev in razreda – kombinacijo pristopa imenuje behavioristično-reflektivni 

pristop (Žagar 2011, 88) (slika 4). Tako naj bi bila splošna strategija učitelja naslednja: 

                                                
19 »Jaz tega ne zmorem! Preveč neumen sem! Nima smisla!«
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učencem je treba postaviti jasna, utemeljena in praktična pravila, ki naj jih bo čim manj in naj 

bodo usklajena s splošnimi šolskimi pravili (prav tam).

Slika 4: Behavioristično-reflektivni pristop 

Vir: prirejeno po Žagar 2011, 88.

Teorija, ki temelji na prepričanju, da socialna interakcija, sredstva, kultura in aktivnosti 

oblikujejo posameznikov razvoj in učenje, se imenuje socialni konstruktivizem (Žakelj 2009, 

136). Najznačilnejši predstavnik te teorije je Lev Semjonovič Vigotski (Doolan 2013, 136). 

Fleury in Garrison (2014, 19) sta socialni konstruktivizem poimenovala tudi kritični 

konstruktivizem. Socialni konstruktivizem je prispeval k spoznanju, da učenje ni le 

individualno, ampak so za znanje bistvenega pomena dialog, spraševanje in preverjanje smisla 

ter lastnih domnev v skupini (Doolan 2013, 136–137).  

Poznamo še sociološko teorijo/pristop učenja oz. sociološki konstruktivizem (Moodle 2006).

Sociološki konstruktivisti (tudi konstrukcionisti) se ne osredotočajo na individualno učenje, 

ampak na to, kako se konstruira javno znanje v stroki (naravoslovne znanosti, ekonomija, 

zgodovina) ter kako se vsakdanja prepričanja in splošno razumevanje sveta prenašajo na 

sociokulturne skupine (Doolan 2013).  
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Preglednica 2: Primerjava teorij poučevanja

Teorija Behaviorizem Kognitivizem Konstruktivizem

Značilnosti
/Avtor

Skinner, B. F. Anderson, J. Piaget, J.

Znanje Pridobivanje trajne 

oblike znanja

Pridobivanje trajne oblike 

znanja

Spremenljiva oblika 

znanja se individualno 

konstruira v socialni 

interakciji.

Ustvarjanje znanja je 

spodbujeno od zunaj.

Predznanje vpliva na 

procesiranje informacij.

Znanje se gradi na 

učenčevem prispevku.

Učenje Pridobivanje znanj, 

pojmov, spretnosti

Predznanje, spodbujeno od 

zunaj, vpliva na procesiranje 

informacij.

Aktivno konstruiranje 

znanja, rekonstruiranje 

predznanja

Poučevanje Neposredni prenos 

znanja od učitelja do 
dijaka

Vodenje dijaka proti bolj 

kakovostnemu znanju

Problemski pristop, 

usmerjanje dijakovega 

mišljenja k 
popolnejšemu 
razumevanju

Vloga 

učitelja
Upravljalec, 

nadzornik, evalvator;

popravlja napačne 
odgovore.

Poučuje in vodi k 

učinkovitejšim strategijam, 
popravlja zmotne predstave.

Spodbujevalec, mentor, 

tutor; prisluhne 

trenutnim idejam in 

mišljenju dijakov.

Vloga 

dijakov

Pasivno sprejemanje 

informacij, aktivno 

poslušanje in natančno 
sledenje navodilom

Aktivno sodelovanje in strateško 
procesiranje informacij, 

organiziranje in naknadno 

reorganiziranje informacij, 

priklic znanih informacij v 

spomin

Aktivno konstruiranje 

mišljenja (kritično 
mišljenje), aktivni 
spraševalec, 
pojasnjevalec

Vir: povzeto po Aberšek 2012. 

2.8 Metode poučevanja

Po mnenju Jelavića (1998, 44) so metode poučevanja utemeljeni in preizkušeni uspešni načini 

delovanja, s katerimi učitelji uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje 

izobraževalnega procesa. 

Pri metodah poučevanja se prepletajo aktivnosti poučevanja in učenja (Lango 2011, 55; Jank 

in Meyer 2006, 39). Ta razmerja so v različnih situacijah različna in med seboj tesno 

povezana (Blažič idr. 2003, 331). 

V metodah poučevanja se prepletajo (Blažič idr. 2003, 334): 

– racionalni načini – poti do zastavljenega cilja (iskanje, odkrivanje, oblikovanje, 

posredovanje, sprejemanje in ustvarjanje znanja); 

– učenčev in učiteljev stik z resničnostjo;

– odnosi med učenci in učitelji;
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– učiteljevo spodbujanje, usmerjanje in vodenje učencev ter njihove aktivnosti do 

zastavljenega cilja; 

– učiteljeva pomoč učencem in medsebojna pomoč slednjih;

– različni miselni, psihomotorični in čustveni procesi;

– procesi doživljanja, spoznavanja, usvajanja in oblikovanja vrednot;

– različne organizacijske didaktične oblike.

Poleg različnih sestavin, vidikov, procesov in oblik dejavnosti učiteljev se v metodah 

poučevanja20 med seboj povezujejo različne ravni (slika 5) (Blažič idr. 2003, 335–337): 

– temeljna širša metodološka raven – koncept; 

– splošna operativna raven – strategije; 

– neposredna delovna raven – postopki. 

Slika 5: Ravni metod poučevanja in razmerja med njimi

Vir: Blažič idr. 2003, 336.

Schulze (1978) metode poučevanja deli na:

– makroraven, ki zajema širše sisteme metod in celostno šolsko organizacijo pouka;

– srednjo raven metod, ki se nanaša na strukturiranje in oblikovanje didaktičnih postopkov;

– mikroraven metod, ki vključuje konkretne metodične postopke v izobraževalnem procesu.

Učitelju je dopuščena avtonomija pri izbiri metod poučevanja. Naloga učitelja je pravilna 

izbira in uporaba teh učnih metod – za aktivno posredovanje vsebin glede na dijake, njihove 

značilnosti in seveda glede na vrsto vsebine. Dinamična uporaba različnih učnih metod 

prispeva k učinkovitosti pouka in razvijanju dijakovih sposobnosti, k dijakovim osebnim 

lastnostim, sposobnostim in ustvarjanju znanja (Adamič 2005, 82).  

Mosston (1981, v Capel, Leask in Turner 1997, 251) opredeli naslednje metode počevanja:
                                                
20 Opisane ravni metod izobraževanja so med seboj povezane in prehajajo druga v drugo. 
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– ukazovalni način poučevanja je kot avtoritativno poučevanje usmerjen na učitelja –

primeren je za učenje zahtevnih rutinskih del, varne rabe opreme itd.;

– praktični način poučevanja je usmerjen v individualno ali skupinsko poučevanje, kjer se 

navadno poučuje npr. matematiko, vaje iz angleškega jezika itd.; 

– obojestranski način poučevanja je usmerjen v delo v parih, kjer se oba udeleženca med 

sabo ocenjujeta, učita drug od drugega – rezultati takšnega poučevanja so dobri, saj se 

tako izboljšuje komunikacija v razredu;

– način samopreverjanja je namenjen razvoju sposobnosti, da zna dijak ovrednotiti svoje 

rezultate; 

– vključevalni način poučevanja vključuje dijake, da sami ustvarjajo pozitivno vzdušje, 

sodelujejo pri različnih konceptih snovi itd.;

– vodeni način poučevanja je po Mosstonovem mnenju najtežji način poučevanja –

usmerjen je v kognitivno poučevanje, pri katerem učitelj vodi dijake, da sami najdejo 

odgovore na izpostavljeni problem; 

– divergentni način poučevanja je način, pri katerem učitelj spodbuja dijake, da sami 

najdejo alternativne rešitve za zastavljeni problem; 

– individualni program poučevanja je prilagojen dijaku, ki sam raziskuje nalogo, pri čemer 

razvoj in napredek nadzoruje učitelj.

2.9 Strukturni elementi pouka

Pri pouku deluje vrsta različnih, med seboj povezanih posrednih in neposrednih strukturnih 

elementov (Blažič idr. 2003, 84). Ti so lahko tudi vidni ali prikriti ter znani in neznani (prav 

tam). Strukturne elemente pouka lahko delimo na različne načine. Izpostavili bi delitev pouka 

na objektivne in subjektivne elemente (prav tam). Med objektivne spadajo družbeno okolje, 

učni prostor, učna oprema, čas ipd., med subjektivne pa razvitost čutnih organov, zdravstveno 

stanje učencev, motiviranost, utrujenost, kakovost učitelja ipd. (prav tam).  

S slike 6 je razvidno, da je dijak v realnem okolju postavljen v osrednje mesto, vsi preostali 

elementi pa so mu podrejeni. Na vrhu je neposredni dejavnik, to so učni cilji, kar ponazarja, 

da sta učencem učna vsebina in tehnologija podrejeni. Učitelj povezuje vse dejavnike (Blažič 

idr. 2003, 84). 
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Slika 6: Strukturni elementi pouka 

Vir: Blažič idr. 2003, 84.

2.10 Motivacija učiteljev za izobraževanje

Motivacija je stanje, s katerim želimo izvesti določeno aktivnost za dosego želenega cilja

(Schiefele 2009, 197). Ločimo situacijski in individualni interes (prav tam). Slednji je 

največkrat povzet kot navdušenje za spoznavanje nove šolske vsebine/snovi (prav tam, 198), 

medtem ko situacijski interes sproži določen pogoj v okolju, zaradi katerega začnemo ukrepati 

(Krapp 2002, 383–409). Po navedbah Bymana (1995, 35–62) obstaja povezava med 

interesom za izobraževanje in motivacijo. Csikszentmihalyi (1997) razlaga, da se notranja 

motivacija učitelja razdeli na izobraževalni proces in motivacijo za predmet, ki ga učitelj 

poučuje. V splošnem velja (Dörnyei in Ushioda 2011, 163), da je učitelj bolj zainteresiran, ko 

ima njegovo delo pomen, ko se mu dovoljuje avtonomija (učitelju je dana moč, da sam 

odloča, kako bo vodil učno uro) in ko dobi povratno informacijo o svojem poučevanju. 

Dinham in Scott (2000, 379–396) sta preučevala motivacijske dejavnike med zahtevami šole, 

kjer učitelj poučuje, in omejitvami delovnega mesta ter jih razdelila na:

– šolsko usmerjene dejavnike in 

– sistemsko-socialno usmerjene dejavnike.  

Šolsko usmerjene dejavnike, ki vplivajo na motivacijo učitelja, najdemo v povezavi med 

zadovoljstvom in nezadovoljstvom vodenja šole in njenih usmeritev (prav tam).

Sistemsko-socialni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo učitelja za poučevanje, so (prav tam):

– splošno šolsko vzdušje in normativi; 

– šolski viri in oprema;
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– odnosi med sodelavci; 

– definiranje vloge učitelja v sklopu šolskega sistema;

– splošna pričakovanja glede dijakovih razvojnih potencialov; 

– šolsko vodenje in odločitve.

Preostali dejavniki, ki vplivajo na motivacijo učiteljev, so (Middlewood in Lumby 1998, 47): 

– zadovoljstvo pri delu; 

– dobri odnosi z dijaki; 

– zasebno življenje in preživljanje časa z družino;

– vodenje šole in

– šolska disciplina.

Bush in Middlewood (2002, 79) sta dejavnike motivacije učiteljev razdelila na naslednje 

skupine: 

– dejavniki individualnih razlik: spol, starost, delovne izkušnje, delovna doba, osebnostne 

značilnosti;

– socialni dejavniki: odnos do dela in druženja;

– organizacijski dejavniki: pogoji za delo, količina dela, možnosti za napredovanje, 

razpoložljivost učnih pripomočkov, delovno okolje;

– kulturni dejavniki: pripadnost, nepristranskost, enake možnosti ipd.

Resman (1994, 217–224) poleg zgoraj omenjenih dejavnikov omenja še nagrajevanje za 

dodatno delo učiteljev, organizacijo pomoči učiteljem in možnost zagotavljanja strokovnega 

(profesionalnega) razvoja učiteljev. 

Na motivacijo učiteljev za izobraževanje in poučevanje vplivajo tudi negativni dejavniki, in 

sicer (Dörnyei in Ushioda 2011, 168):

– stres na delovnem mestu; 

– oviranje in neupoštevanje avtonomije učitelja ter 

– nezadostna opredelitev napredovanja. 



30

3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V 

IZOBRAŽEVANJU 

Informacijska družba ustvarja nove potrebe in izzive ter zagotavlja njihovo obvladovanje. S to 

obliko družbe se spreminjata organiziranost in delovanje organizacij in države, prav tako pa 

se spreminja tudi struktura znanja, potrebnega za delo. Neizogibno je, da se posledično 

spreminjajo tudi izobraževalni procesi in sistemi, IKT pa je bistveni element sodobnih 

izobraževalnih procesov in sistemov (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 7).  

3.1 Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju

V Strategiji razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji: si2010 (Vlada Republike 

Slovenije 2007, 47) je predstavljena vizija razvoja na področju e-izobraževanja.21
 Vizija 

predlaga vzpostavitev v celoti informacijsko podprtega in učinkovitega nacionalnega sistema 

izobraževanja, ki bo omogočal pridobivanje veščin in znanja z naprednim IKT. 

Pričakovani učinki IKT so v šolskem sistemu največji na naslednjih področjih (Rugelj 2007, 

113): 

– motiviranje učencev: učenci so zaradi uporabe IKT v učnem procesu dejavnejši, vzbujanje 

in vzdrževanje pozornosti je uspešnejše, IKT pa jim omogoča interaktivnost in 

večpredstavnost; 

– podpora sodobnim pedagoškim pristopom: problemsko orientirano in sodelovalno učenje 

ipd.; 

– povečanje storilnosti učiteljev: IKT učiteljem omogoča dostop do različnih virov 

informacij, ki jih potrebujejo za pripravo in izdelavo e-gradiv ter pripomočkov za učenje 

ob računalniku, obenem pa zaradi njega porabijo manj časa za administracijo; IKT je tako 

zanje pripomoček za poučevanje; 

– izboljšanje dostopa do informacij: učenci z IKT dostopajo do različnih virov informacij, 

učnih gradiv in pripomočkov (primer v spletni učilnici). Poveča se njihova možnost 

dostopa do znanja; 

– izboljšanje informacijske pismenosti: z uporabo IKT in e-gradiv se izboljša informacijska 

pismenost učencev in učiteljev, ki jo potrebujejo (oziroma jo bodo potrebovali) v 

zasebnem in poklicnem življenju.

Kreuh in Brečko (2011, 6) sta za uporabo IKT pri poučevanju poleg zgornjih razlogov 

navedla še nekaj dodatnih, in sicer:

– mnogo dijakov ima dobro razvite spretnosti pri uporabi novih tehnologij, zato jih je treba 

uporabljati in še bolj razvijati;

– IKT je medij današnjega in jutrišnjega časa;

                                                
21 V strategiji si2010 se uporaba IKT v izobraževanju označuje s pojmom e-izobraževanje.



31

– IKT omogoča učinkovit in hiter dostop do informacij in izmenjavo le-teh v realnem času; 

– predmetna znanja se ob ustrezni uporabi IKT povečajo;

– IKT je osnova za obdelavo, zbiranje ter učinkovito predstavitev podatkov, ki podpira 

vseživljenjsko učenje, sprotno uporabo novih IKT itd.

Za uspešno izvedbo sodobnih oblik izobraževanja mora biti na eni strani zagotovljena 

ustrezna oprema, na drugi strani pa je potrebna tudi računalniška pismenost učencev in 

učiteljev.22 Vključitev IKT v izobraževanje in njegova učinkovita raba postajata nujni in 

potrebni, zato je učitelje treba spodbujati k izvajanju novih izobraževalnih programov, s tem 

pa povečevati pismenost in motivacijo dijakov (Pombo idr. 2013, 83–84). V nadaljevanju 

predstavljamo najpogosteje uporabljen IKT, ki ga učitelji uporabljajo pri pouku.

3.1.1 Interaktivna tabla 

Interaktivna tabla (angl. Interactive Whiteboard) je velik interaktivni zaslon, ki je povezan z 

računalnikom in projektorjem. Površina je občutljiva na dotik, kar olajša uporabo. Tabla ima 

standardno velikost 48–77'', večji formati pa so velikosti 87–94'' (Sharma, Barnet in Jones 

2011, 7). 

Interaktivno tablo uporabljamo za predstavitev vsebine pri predavanju, za prikazovanje videa 

in animacij, dopisovanje, poudarjanje besedila (podčrtavanje, obkroževanje, obarvanje, ipd.), 

posredovanje informacij ipd. (Koenraad 2008, 6; Heemskerk, Kuiper in Meijer 2014, 465).

Vsebine, predstavljene na njej, lahko tudi shranimo in predstavljene vsebine ponovno 

uporabimo. 

Uporaba interaktivne table pri pouku ponuja priložnost za povečanje interaktivnosti 

poučevanja in učenja (Mercer, Dawes in Kleine Staarman 2009; Heemskerk, Kuiper in Meijer 

2014).  

V Sloveniji so v letih 2008–2009 z interaktivnimi tablami opremili več kot 500 osnovnih in 

srednjih šol. Z njimi so najbolje opremljene osnovne šole, sledijo pa jim srednje; interaktivne 

table se najmanj uporabljajo v visokošolskih zavodih. V Sloveniji se uporabljajo table 

InterWrite,
23

Promethean
24

in SmartBoard.
25

Njihova uporaba je odvisna od učitelja. 

Prednosti interaktivne table za učitelje (Sharma, Barnet in Jones 2011, 10–11): 

– priprava gradiv, možnost hranjenja, dopolnjevanja in ponovne uporabe teh gradiv; 

– možnost preverjanja znanja učencev in takojšnje povratne informacije;
                                                
22 Uporaba IKT in Interneta pri poučevanju in učenju zahteva nekoliko drugačne pristope (Kreuh in 
Brečko 2011, 6). 
23

Http://www.servis-gm.com. 
24

Http://www.prometheanworld.com. 
25

Http://www.smartboard.si/. 
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– boljši izkoristek časa (pri reševanju nalog, risanju grafov itd.);

– priprava učnih vsebin z uporabo ozadij, z dodanimi zvoki in aktivnimi slikami;

– lažja sledljivost – učitelj se lahko vedno vrne nazaj;

– neomejenost prostora (ničesar ni treba izbrisati); 

– večja preglednost – možnost uporabe različnih barv in pisal;

– ogled brezplačnih seminarjev in že izdelanih primerov.

Prednosti interaktivne table za dijake (Gruden 2010): 

– lažje in kakovostnejše sledenje pouku; 

– večja preglednost (uporaba različnih barv in vrst pisal); 

– možnost učenja na daljavo – sledenja učne ure za dijake, ki so odsotni (dijaki s statusom, 

bolni itd.); 

– učenje iskanja informacij in dodatne literature (digitalni učbeniki, e-gradiva, video-

posnetki itd.); 

– prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami – z različnimi pripomočki (prenosna tablica, 

glasovalni sistem, podaljšano pisalo itd.).

Razlogi za neuporabo interaktivne table (Koenraad 2008, 9): 

– finančne omejitve;

– zanimanje za uporabo interaktivne table s časom upada;

– pomanjkanje samozaupanja in tehničnega znanja;

– hitrejše izvajanje poučevanja, kar je slabost za dijake, ki učne snovi ne dojemajo enako 

hitro kot preostali dijaki. 

3.1.2 Grafično računalo 

Grafično računalo je računalo, na katero izrisujemo grafe (Lokar 2000, 69) (slika 7). Je eno 

izmed najbolj prenosnih in cenovno najugodnejših tehnologij za učenje matematike (Tan 

2011, 81).  

Slika 7: Zaslon grafičnega računala
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Številne raziskave so pokazale, da uporaba grafičnega računala bistveno izboljša matematične 

dosežke in uspeh učencev – pri temah/področjih, kot so algebra, funkcije, grafi, 

trigonometrija, račun, predračun, kvadratne enačbe ipd. (Horton, Storm in Leonard 2004). 

Prednosti grafičnega računala za dijaka pred preostalimi računali so naslednje (Horton, Storm 

in Leonard 2004, 152–153):

– dijakom pomaga vizualizirati probleme in izriše grafe, kar olajša sledenje razlagi; 

– dijak se ne ukvarja več s tem, ali je izrisan graf pravilen in natančen, ampak se posveti 

analizi (interpretaciji); 

– dijak bolje razume lastnosti in funkcije grafa; 

– dijak utrjuje splošno znanje matematične algebre;

– povečanje motivacije za učenje.

Izvedene raziskave potrjujejo (Saras in Idris 2013, 3), da so dijaki z uporabo grafičnega 

računala dosegali boljše rezultate kot dijaki, ki ga niso uporabljali. Učitelji morajo znati 

motivirati dijake za uporabo grafičnega računala in jih usmerjati, da sami rešujejo 

matematični problem (Saras in Idris 2013, 7). Da bi dosegli ustrezne rezultate pri delu z 

grafičnimi računali, morajo biti učitelji enako motivirani kot dijaki (prav tam). 

3.1.3 Programi, ki se uporabljajo v računalniški učilnici

Računalniški program je algoritem, ki je zapisan v programskem jeziku in ga izvajamo na 

računalniku (Muir 2012; Miller 2014; White 2014).  

V računalniški učilnici se uporabljajo naslednji računalniški programi: 

– urejevalniki besedil: Microsoft Office Word, LibreOffice Writer, Apache OpenOffice 

Writer ipd.; 

– elektronske preglednice: Microsoft Office Excel, LibreOffice Calc, Apache OpenOffice 

Calc ipd.; 

– elektronske predstavitve: Microsoft Office PowerPoint, LibreOffice Impress, Apache 

OpenOffice Impress ipd.; 

– obdelava slik: GIMP, Paint.NET, Inkscape ipd.; 

– medmrežje in elektronska pošta: Microsoft Outlook Express in Mozilla Thunderbird ipd.; 

– programi za delo pri matematiki: GeoGebra, Graph, Cabri 3D, Derive, Microsoft Math, 

Mathematica ipd.; 

– urejevalniki spletnih strani: Adobe Dreamweaver, KompoZer, Notepad++ ipd.; 

– priprava tehniških risb: Autodesk AutoCAD, FreeCAD, LibreCAD ipd.; 

– osnove programiranja: Raptor, Visual Logic, LARP ipd.; 

– tehniška dokumentacija v elektrotehniki: CadSoft EAGLE, KiCad ipd.; 

– simulacije in merjenja v elektrotehniki: NI Multisim, PSpice ipd.; 

– simulacije v elektroenergetiki: IGE+XAO Caddy++ ipd.
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Glede na licenco ločimo plačljive, prosto dostopne in odprtokodne računalniške programe. 

Odprtokodni računalniški programi26 so prosto dostopni programi in v primerjavi z licenčnimi

ali drugimi prosto dostopnimi programi omogočajo tudi (Muir 2012; Miller 2014; White 

2014): 

– prosto širjenje programov;

– dostopno izvorno kodo; 

– spreminjanje in izdelavo programskih rešitev; 

– integriteto avtorja izvorne kode; 

– ne diskriminirajo posameznika ali skupine (diskriminacija je prepovedana po posameznih 

področjih dela);

– tehnološko nevtralno licenco; 

– neomejevanje drugih programov. 

Najbolj znan alternativni »pisarniški« odprtokodni paket programov za Microsoft Office je 

Apache OpenOffice.
27

Programski paket Apache OpenOffice 4.1 vsebuje naslednje programe (Muir 2012; Miller 

2014; White 2014): 

– program Writer za urejanje besedil; 

– program Calc za analizo, preračunavanje in predstavitev podatkov;

– program Impress za multimedijske predstavitve; 

– program Draw za diagrame; 

– program Math za matematične enačbe;

– program Base za pomoč pri delu s podatkovnimi zbirkami. 

Programi za izdelavo konceptov in z njimi povezanih relacij, kot so XMind, Coggle in 

Mindmap, so za nekatere učitelje uporabni tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju,

npr. pri pripravi predavanj in učnih načrtov (Passey 2014, 45).  

3.1.4 Splet 2.0

Uporaba tehnologij Spleta 2.0 (angl. Web 2.0) se je v zadnjih letih razširila tudi na področju 

izobraževanja, kar potrjujejo tudi številne raziskave (Jimoyiannis idr. 2013, 249). Točne 

definicije pojma »Splet 2.0« ni, obstaja pa konsenz, da gre za spletne tehnologije, ki 

uporabnikom omogočajo sodelovanje pri ustvarjanju in objavljanju vsebin na spletu (Hew in 

Cheung 2011, 320). Jedro Spleta 2.0 so družbena omrežja in mediji ter številna druga spletna 

orodja, ki ponujajo nova učna okolja in priložnosti za učenje (Blessinger in Wankel 2013, 3).

                                                
26

Http://opensource.org/osd-annotated. 
27

Http://www.openoffice.org. 
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Jimoyiannis idr. (2013, 250–251) navajajo tri argumente v prid uporabe tehnologij Spleta 2.0 

v izobraževanju:

- učne dejavnosti, ki jih spodbuja uporaba Spleta 2.0, so splošno sprejete med pedagogi in 

ustrezajo trenutnim idejam o tem, kako naj bi bilo videti izobraževanje v 21. stoletju, 

posebno glede prehoda od tradicionalnih modelov učenja h kolaborativnim modelom;

- orodja Spleta 2.0 ponujajo boljše možnosti učenja, krepijo sposobnosti kritičnega 

mišljenja in pisanja ter uvajajo učence v svet deljenja informacij in družbenega učenja;

- učenci Splet 2.0 že uporabljajo zunaj šole (predvsem uporabljajo možnosti, ki jih 

ponujajo družbenega omrežja), tako da uporaba teh okolij v izobraževanju spodbuja 

njihovo nadaljno ustvarjalno rabo.

Splet 2.0 ima potencial, da spremeni in izboljša učno okolje, naredi učenje zabavnejše ter

izboljša pripravljenost učencev in njihov uspeh.

Jimoyiannis idr. (2013, 251–252) so opredelili šest razsežnosti Spleta 2.0 v izobraževanju:

- Participativni splet: Splet 2.0 spodbuja zavzetost učencev, omogoča učencem in 

učiteljem preprosto objavljanje informacij in ponuja učencem nova, njim prilagojena 

učna okolja, npr. bloge in wikistrani.

- Odprti splet: Značilnost Spleta 2.0 je »odprtost«, ki z vsebinami, ki jih ustvarjajo, 

spodbuja ustvarjalnost učencev.

- Sodelovanje: Splet 2.0 podpira skupinsko delo in učenje s soustvarjanjem vsebin in idej 

ter razvijanjem novih oblik razmišljanja.

- Družabnost: Splet 2.0 ponuja nove možnosti komunikacije in interakcije med učenci.

- Odprta učilnica: Splet 2.0 »odpre« učilnico, tako da učna okolja razširi zunaj šole. 

Ponuja tudi več možnosti za komunikacijo med učenci, učitelji in starši.

- Splet kot učna platforma: Splet 2.0 ni več samo učna tehnologija, temveč učna platforma 

in celosten način učenja.

Med tehnologije Spleta 2.0 spadajo: 

- družbena omrežja (Facebook, Google+, YouTube ipd.); 

- wikistrani (slovenska Wikipedija, Wikimapia, Wikiversity, Wiktionary, Wikibooks ipd.); 

- spletne klepetalnice; 

- Skype
28

in VoIP;
29

- blogi
30

(WordPress, Blogger, Tumblr ipd.); 

- ljudski zaznamki (Delicious, Digg ipd.). 

                                                
28 Brezplačni spletni telefonski program (videopogovor, konferenčni pogovor do pet oseb, prenos 
datotek). 
29

Angl. Voice over Internet Protocol. 
30 Pri iskanju želenega bloga si lahko pomagamo z iskalniki blogov Blog Search Engine, Daypop, 
Blog Catalog, Feedster ipd. 
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Podrobneje bomo opisali le prvi dve tehnologiji. 

Družbena omrežja

Družbena omrežja so aplikacije, spletne storitve ali spletne strani, ki gradijo družbene odnose 

med ljudmi in povezujejo ljudi, ki imajo skupne interese in/ali skupne aktivnosti (Boyd in 

Ellison 2007). Ta omrežja so dostopna vsem, ki imajo možnost dostopati do spleta in ki si 

želijo ustvariti osebni profil (osebne slike, videoposnetke, informacije itd.) ter vsebino deliti s 

svojimi spletnimi prijatelji (Cormode in Krishnamurthy 2008). 

Družbena omrežja so lahko dopolnilo tradicionalnim metodam učenja. Uporaba omogoča 

preprosto integracijo multimedijskih vsebin znotraj pouka in možnost hitrega povratnega 

odziva in komunikacije z učenci (Foroughi 2011, 3). Uporabljajo se lahko tudi za informiranje 

učencev, na primer o spremembah urnika, dodatnih zadolžitvah in nalogah ipd. (Pollara in 

Zhu 2011, 3333–3334).  

Obstajajo številna družbena omrežja, najbolj razširjena pa so naslednja: 

- Facebook:
31

 Omogoča komunikacijo z učenci in starši. Učitelji lahko ustvarijo razredno 

skupino in jo uporabljajo za informiranje učencev, sodelovalno šolsko delo in deljenje 

vsebin vseh vrst. Dostop do takšnih skupin je omogočen le članom skupine. 

- Google+:
32

 Omogoča komunikacijo z učenci in starši ter preprosto integracijo vsebin 

vseh vrst. Uporaba krogov Google+ ponuja dober način za sodelovalno delo v razrednih 

projektih in deljenje učnih gradiv in različnih virov, možna pa je tudi uporaba aplikacije 

Google Hangouts, ki omogoča druženje v virtualni »sobi«, ki je lahko spletna učilnica, 

orodje za skupinske debate, orodje za govorilne ure in pomoč učencev v živo prek videa 

zunaj delovnih ur ipd.  

- YouTube:
33

 Omogoča deljenje in ustvarjanje videovsebin, in to tako s strani učencev kot 

učiteljev. Učitelji lahko ustvarjajo videovsebine, ki bodo v pomoč učencem, ti pa lahko 

npr. ustvarjajo videoposnetke in si z njimi pomagajo pri predstavitvah ali pa so na 

podlagi njih ocenjeni.

- Pinterest:
34

S pripenjanjem slik in virov se lahko uporablja za »razredno desko« za 

privlačen način informiranja učencev, za zbiranje idej oz. »viharjenje možganov« in pri 

različnih šolskih projektih.

- Twitter:
35

 Omogoča hitro informiranje in deljenje vsebin z učenci. S takšnim načinom 

komunikacije učence spodbujamo, da sledijo dogodkom v okolju. 

                                                
31

Http://www.facebook.com. 
32

Http://plus.google.com. 
33

Http://www.youtube.com. 
34

Http://www.pinterest.com. 
35

Http://www.twitter.com. 
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- SlideShare:
36

 Je spletna stran, ki omogoča preprosto deljenje predstavitev. Stran se lahko 

uporablja za ustvarjanje skupin, namenjenih šolskim projektom in deljenjem 

predstavitev, ki so z njimi povezani. Predstavitve lahko komentirajo učenci in učitelji in 

tako ustvarjalno pomagajo pri izboljšanju kakovosti predstavitev. 

Orodja Wiki 

Wiki je sodelovalno spletno okolje, ki uporabnikom omogoča preprosto ustvarjanje in 

urejanje vsebin. Za razliko od tradicionalnih spletnih strani, za katere je značilno, da jih 

urejajo le avtorji, drugi pa so pasivni obiskovalci, ponujajo wikistrani možnost urejanja in 

soustvarjanja vsebin vsem, ki jih obiščejo (Ashbaugh 2013, 23). Te strani poganja 

programska oprema oz. ogrodje, kot je npr. MediaWiki, TikiWiki, DokuWiki itd.  

Tehnologija orodij Wiki ima številne prednosti (Sulčič 2010): 

- uporaba je preprosta; 

- vsebine lahko ustvarja več uporabnikov od koder koli in kadar koli, zato ta orodja 

podpirajo sodelovalno delo; 

- vsebine se stalno spreminjajo in dopoljujejo, zato je vedno na voljo zadnja različica 

vsebine – na novo izdajo, kakor je značilno npr. za učbenike v knjižni obliki, ni treba 

čakati;

- programska oprema je v večini primerov brezplačna in odprtokodna; 

- uporablja se lahko za vrsto namenov. 

Uporaba tehnologije Wiki v izobraževanju hitro narašča zlasti zaradi interaktivnosti, ki jo 

ponuja (Pardue, Landry in Sweeney 2013, 60). V nasprotju s tradicionalnimi spletnimi

stranmi namreč omogoča aktivno učenje med soustvarjanjem spletnih vsebin. Ta tehnologija 

tako omogoča široko in raznovrstno uporabo: učitelji jo lahko uporabljajo pri pouku za

izdelavo spletnega učbenika in drugih učnih gradiv, učenci pa pri izdelovanju zapiskov in 

drugih vsebin ter pri sodelovalnem delu v razredu (Sulčič 2010, 19–20). Raziskave kažejo, da 

uporaba orodij Wiki spodbuja učenje (Pardue, Landry in Sweeney 2013, 66) in lahko izboljša 

sodelovanje med učenci (Sulčič 2010, 46). Wiki se priporoča povsod tam, kjer udeleženci 

zbirajo, izmenjujejo in združujejo znanje in podatke (Warlick 2007, 80).

Posebej vredni omembe sta Wikispaces Classroom
37

 in Wikipedija.
38

 Wikispaces Classroom 

je brezplačna izobraževalna platforma, ki omogoča hitro organiziranje razreda, komunikacijo 

z učenci, deljenje gradiva in nalog, projektno učenje, soustvarjanje razredne vsebine in varno 

družbeno omrežje. 
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Http://www.slideshare.net. 
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Http://www.wikispaces.com/content/classroom. 
38

Http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran. 
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Wikipedija je največja brezplačna spletna enciklopedija, ki temelji na ogrodju MediaWiki. V 

slovenščini trenutno vsebuje več kot 140.000 geselskih člankov, ki so jih uredili prostovoljci. 

Za nepristranskost člankov skrbijo sodelavci Wikipedije. Po mnenju Sulčičeve (2010, 17–18) 

lahko Wiki oziroma Wikipedijo vključimo v izobraževalni proces na naslednji način:

- učenci lahko z drugimi viri preverijo verodostojnost v Wikipediji objavljenih navedb 

(učenci se naučijo kritično presojati uporabljene vire);

- učenci lahko v Wikipediji napišejo lasten prispevek o šoli ali kraju in ga pozneje tudi 

dopolnjujejo (učenci usvojijo tehniko pisanja wikistrani); 

- učenci lahko na Wikipediji objavijo rezultate svojega raziskovalnega dela (naučijo se 

argumentirati zapise). 

Precej strokovnjakov je skeptičnih do uporabe Wikipedije v akademskih okoljih, saj jo zaradi 

njene odprte narave vidijo kot nezanesljivo (Ashbaugh 2013, 23). 

3.1.5 Sistemi za upravljanje učenja in učnih vsebin (spletne učilnice)

Sistemi za upravljanje učenja (angl. Learning Management System – LMS), sistemi za 

upravljanje vsebin (angl. Content Management System – CMS) in sistemi za upravljanje 

učnih vsebin (angl. Learning Content Management System – LCMS) predstavljajo jedro, ki 

povezuje IKT v e-izobraževanju (Berking in Gallagher 2013). 

Sistem za upravljanje učenja omogoča (Ellis 2009, 2–3): 

– administracijo uporabnikov in okolja: registracijo uporabnikov, nastavitve uporabniških 

profilov, uporabniških vlog, dodajanje in vzdrževanje vsebine itd.;

– dostopnost do učnih vsebin: določi se, kdo lahko dostopa do določenih učnih vsebin, 

vrste medija, v katerem je učna vsebina dostopna, nastavitve jezika, v katerem je vsebina 

dostopna; 

– razvijanje vsebine: LMS omogoča vzdrževanje in shranjevanje vsebine;

– povezovanje vsebin: nekateri sistemi LMS omogočajo povezovanje vsebin z drugimi 

dobavitelji le-teh;

– upravljanje znanja in spretnosti: uporaba sistemov LMS omogoča ocenjevanje in 

spremljanje znanja in spretnosti učenca;

– upoštevanje standardov: upoštevanje standarda SCORM;39

– varnost: vsi profili imajo svoje podatke zavarovane z gesli, ki so šifrirana tudi v bazi. 

LMS zagotavlja prostor, kjer bo učna vsebina predstavljena učencem. Z ekonomskega in 

funkcionalnega vidika so prednosti uporabe sistema LMS naslednje (Berking in Gallagher 

2013, 9):  

– zmanjševanje stroškov izobraževanja;
                                                
39

 SCORM (angl. Sharable Content Object Reference Model) je standard, ki določa, kako naj bodo 

spletne učne vsebine narejene in dostavljene učencem. Več na http://scorm.com/.
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– doseganje maksimalne učinkovitosti pri pridobivanju vsebinskih vprašanj in preostalih 

standardov (varnostna vprašanja, varnostni paketi, okoljski standardi itd.);

– spodbujanje uporabe virov (npr. učnih vsebin) z že uveljavljenimi pravili in postopki.

Sistem za upravljanje učnih vsebin (LCMS) je sistem, ki združuje LMS in CMS ter omogoča 

posredovanje e-učne vsebine (prav tam). 

V praksi se za LMS in LCMS pogosto uporablja ime »spletna učilnica«, ki je posebej 

pripravljena spletna stran, na katero se dostopa z uporabniškim imenom in geslom. 

Poznamo plačljive in prosto dostopne (odprtokodne) spletne učilnice. Le-te se uporabljajo za 

različne dejavnosti, in sicer za (Kreuh in Brečko 2011):

– komunikacijo med učitelji in učenci;

– nalaganje različnih dokumentov, oddajanje nalog;  

– posredovanje splošnih informacij učencem;

– preverjanje znanja; 

– sestavljanje in pisanje navodil za delo pri pouku;  

– pripravljanje povezav do različnih spletnih virov, povezanih s predmetom; 

– preverjanje znanja in ugotavljanje predznanja.  

Med plačljive spletne učilnice spadajo npr. ANGEL Learning,
40

 Blackboard,
41

 eCollege ipd., 

med prosto dostopne pa Dokeos,
42

Moodle
43

ipd. 

Pri nas je najbolj razširjena aplikacija Moodle
44 (modularno objektivno usmerjeno dinamično 

okolje za poučevanje), ki omogoča pripravo in izvedbo izobraževanja na daljavo. Prednosti so

predvsem v preprostosti dostopa uporabnikov do ustreznega okolja, saj dostop do Moodla 

poteka prek spletnega brskalnika. Moodle je preveden v številne jezike, tudi v slovenski jezik. 

3.2 Informatizacija slovenskih šol

Informatizacija šol je proces vpeljave IKT na vsa področja delovanja šole. Vključuje učenca 

in posledično starše ter učitelja (si2010). 

V nadaljevanju podajamo nekaj mejnikov v zgodovini informatizacije slovenskih šol (Vlada 

Republike Slovenije 2007, 320–321):  

– 1972: izveden je bil prvi projekt računalniške pismenosti v srednjih šolah;

– 1976: v redni srednješolski kurikulum je bil vpeljan predmet računalništvo;

                                                
40

Http://brevardcc.angellearning.com/default.asp. 
41

Http://anz.blackboard.com/sites/international/globalmaster/. 
42

Http://www.dokeos.com/. 
43

Https://moodle.org/. 
44

Angl. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.
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– od leta 1977 dalje potekajo tekmovanja v računalništvu za učence srednjih šol;

– 1983: v osnovnih in srednjih šolah so se pojavili prvi računalniki (znamki Spectrum in 

Commodore); 

– 1988: izvedena je bila prva računalniška olimpijada (Nova Gorica);

– 1988: s projektom Raček so spodbujali uvajanje računalnikov pri pouku neračunalniških 

predmetov in izobraževanje učiteljev;

– 1992: izveden je bil projekt Petra, z nalogo informatizacije učencev petega razreda 

osnovnih šol pri jezikovnem, umetnostnem in tehničnem pouku, pri geografiji, biologiji in 

zgodovini; 

– 1994: začetek šestletnega projekta »Računalniško opismenjevanje« (projekt RO), z 

namenom povečanja uporabe IKT v izobraževanju in učinkovitejšega, modernega ter 

prijaznega šolskega sistema;

– 1999/2000: začetek projekta »Informatizacija predmetov« v okviru programa Modeli 

poučevanja in učenja;

– 2006: začetki sofinanciranja razvoja novih in nadgradnje takratnih e-gradiv; 

– 2008 (november): mesec širjenja uporabe e-gradiv. Namen pobude je bil spodbujanje 

uporabe e-gradiv pri pouku, pridobitev mnenja in usmeritev za nadaljnji razvoj in 

nadgradnjo e-gradiv. 

– 2008–2013: projekt E-šolstvo;

– 2013–2015: projekt Inovativna pedagogika 1 : 1 v smislu kompetenc 21. stoletja. 

Proces informatizacije se je razlikoval od šole do šole, vendar so za vse šole značilne tri faze 

uvajanja IKT v šolstvo, in sicer eksperimentalna (monomedijsko obdobje), razvojna

(multimedijsko obdobje) in ustalitvena faza (hipermedijsko obdobje) (Gerlič 2010, 286). V 

eksperimentalni fazi šole izvedejo manjše nacionalno usmerjene projekte z nalogo 

preučevanja možnosti vključevanja IKT, v razvojni fazi se izvedejo poskusi vključevanja IKT 

– večje prilagajanje strojne in programske opreme šolskim potrebam, poudarjanje pomena 

ustrezne didaktične opreme, usposabljanje učiteljev; v ustalitveni fazi pa uporaba IKT postane 

sestavni del izobraževanja (prav tam).

Leta 2009 je bila izvedena raziskava o IKT v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Glede 

opremljenosti šol s strojno opremo se je v raziskavi pokazalo naslednje: srednje šole imajo na 

voljo lastne računalnike in število le-teh se nenehno povečuje. V letu 2009 je bilo v vseh 

srednjih šolah možno aktivno uporabljati Internet (Kreuh in Brečko 2011, 7–8).  

V omenjeni raziskavi so med drugim izpostavili tudi (Kreuh in Brečko 2011):

- 25 % srednjih šol svojim dijakom omogoča prost dostop do računalnikov v računalniški 

učilnici tudi zunaj pouka oziroma zunaj interesnih dejavnosti s področja informatike, 

50 % šol jim to omogoča le delno, 25 % šol pa jim tega v celoti ne omogoča;

- na 81 % anketiranih šol je organizirana ustrezna strokovna in didaktična podpora;
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- 55 % srednjih šol je odgovorilo, da je specialno-didaktično znanje učiteljev za uporabo 

IKT pri pouku njihovega predmeta slabo; 

- učitelji srednjih šol pri rednem pedagoškem delu Internet uporabljajo zato, da dijake 

usmerjajo k iskanju učnih gradiv in virov na spletu (87 %) ter da z njimi komunicirajo po 

e-pošti (40 %).  

Informatizacija izobraževanja je potekala na različnih področjih in je zajemala (Brečko in 

Vehovar 2008, 24): 

- razvoj strategije in strateških projektov;

- posodabljanje standardov za IKT v vzgojno-izobraževalnih ustanovah;

- opremljanje z IKT v vzgojno-izobraževalnih ustanovah;

- razvoj, preizkušanje in vpeljavo sodobnih modelov poučevanja, ki vključujejo IKT, v 

prakso; 

- izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter vpeljavo IKT na vse ravni izobraževalnih 

ustanov (vodenje, administracija, knjižnica).

V nadaljevanju predstavljamo najodmevnejše projekte. 

3.3 Program »Računalniško opismenjevanje« 

Namen programa Računalniško opismenjevanje (RO), ki je trajal od leta 1994 do 2000, je bil 

dvig ravni informatizacije slovenskega šolstva. 

Cilji programa so bili (Brečko in Vehovar 2008, 23):

– opremiti šole z najnovejšim IKT in usposobiti učitelje ter učence za uporabo;

– poenotiti programsko opremo v šolah;

– omogočiti raziskovalno in razvojno delo na področju vključevanja IKT v šole;

– standardizirati računalniško podprte prenose podatkov med šolami in drugimi 

institucijami. 

V okviru programa Računalniško opismenjevanje (RO) so se izvajali naslednji programi (prav 

tam, 24): 

– osnovno in didaktično-metodološko usposabljanje za učitelje, ki pri svojih učnih urah 

uporabljajo računalnike;

– razvoj in izvedba specializiranih seminarjev za koordinatorje informacijske dejavnosti na 

šolah.

Omeniti je treba, da so bili vsi razpoložljivi računalniki opremljeni z licenčnimi osnovnimi 

paketi programske opreme in na vseh sta bila omogočena tudi dostop do Interneta in uporaba 

elektronskih poštnih predalov (Pristovnik 2009, 46).
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V okviru projekta se je več kot 17.000 vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev udeležilo več kot 

2.000 seminarjev (Brečko in Vehovar 2008; Pristovnik 2009). S programom sta bila 

omogočena natis več didaktičnih pripomočkov (npr. Interaktivni atlas Slovenije, atlas sveta 

Encarta) in nastanek različnih računalniških učil (prav tam).

3.4 Projekta »E-gradiva« in »Mesec širjenja e-gradiv«

Ministrstvo za šolstvo in šport je v okviru Evropskega socialnega sklada od leta 2006 

sofinanciralo nastanek novih in tudi nadgradnjo trenutnih e-gradiv.
45

 Hkrati so v nadaljevanju 

želeli spodbuditi uporabo e-gradiv pri pouku ter pridobiti mnenja o njihovi uporabni 

vrednosti, ki jim bodo v pomoč pri razvoju in nadgradnji e-gradiv. 

V letu 2008 se je v okviru projekta SIQ
46 izvajal projekt »Mesec širjenja uporabe e-gradiv«,

47

in sicer z namenom preizkušanja in uporabe e-gradiv pri pouku. V projektu so sodelovali 

učitelji in profesorji z 235 slovenskih osnovnih in srednjih šol (prav tam). 

Projekt je sodelujočim učiteljem zagotovil dodatna finančna sredstva za uporabo e-gradiv pri 

pouku. Šola je v času izvajanja projekta sodelujočim učiteljem zagotovila tudi vso podporo –

zagotovila jim je vodjo projekta in morebitne druge sodelavce, ki so jih spodbujali, jim 

svetovali, predstavili nove didaktične možnosti, dajali strokovno podporo in sodelovali pri 

pripravi in izvedbi učne ure, pri kateri so uporabili nova e-gradiva, ipd. (prav tam).  

Zaradi projekta »Mesec širjenja uporabe e-gradiv« se je povečalo število učiteljev, ki pri 

izobraževanju uporabljajo IKT (Arnes 2009, 3).

3.5 Projekt »E-šolstvo«

Ministrstvo za šolstvo in šport je v obdobju 2008–2013 izbralo projekte, katerih cilj je bila 

nadgradnja takratnih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih 

sodelavcev ter na področju svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-

izobraževalnim zavodom (MŠŠ 2010, 5). 

Cilj projekta E-šolstvo (SIO b. l.a) je bil vzpostavitev e-kompetentne šole in v okviru tega 

razvoj standardov (prav tam): 

– e-kompetentni učitelj;

– e-kompetentno vodenje šole (e-kompetentni ravnatelj) in 

                                                
45

 E-gradiva so pripomoček tako pri e-izobraževanju kot tudi pri kombiniranem izobraževanju. Njihov 
osnovni namen je podati informacije, da bodo učni cilji doseženi čim učinkoviteje (Bregar idr. 2010, 

117). 
46

Projekt Slovensko izobraževalno omrežje.
47

Http://mug.tsckr.si/. 
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– e-kompetentni računalnikar – organizator informacijske dejavnosti. 

Razvoj teh treh standardov je vplival na politiko izobraževanja, učni načrt, ocenjevanje, 

pedagogiko, uporabo tehnologije, ravnatelje, učitelje in računalnikarje (Kreuh in Brečko 

2011, 16). V okviru projekta so potekale tudi dejavnosti usposabljanja strokovnih delavcev na 

šolah ter dejavnosti svetovanja vodstvu šole, strokovnim delavcem in tehnični podpori VIZ 

(MŠŠ 2010, 5).

Rezultati projekta E-šolstvo so (Kreuh in Brečko 2011, 17):

– vzpostavitev spletnega okolja za izmenjavo informacij med učitelji in drugimi 

sodelujočimi;  

– zagotovitev optimalne opremljenosti šol za uporabo IKT;

– že omenjeni razvoj standardov za e-kompetentne učitelje, ravnatelje in računalnikarje;

– zagotovitev usposabljanja za doseganje standardov e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in 

računalnikarja;  

– svetovanje šolam in učiteljem o smiselni uporabi IKT pri pouku.

V okviru projekta E-šolstvo so potekali tudi projekti E-kompetentni učitelji, E-gradiva in E-

podpora, katerih načrtovanje in usklajevanje sta potekala prek e-središča. 

3.5.1 Projekt »E-kompetentni učitelj« 

V okviru projekta E-kompetentni učitelj potekata razvoj in izvedba programov usposabljanja 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (SIO b. l.a). 

Cilji projekta (prav tam) sledijo viziji strategije razvoja informacijske družbe Slovenije 

si2010.  

V okviru projekta E-kompetentni učitelj so se (Kreuh in Brečko 2011, 16–17): 

– pripravili programi seminarjev in svetovanj, ki so vključeni v katalog storitev e-šolstva; 

– izvajala usposabljanja učiteljev za komunikacijo na daljavo z vsemi sodelujočimi (starši, 

učenci, zaposleni, lokalna skupnost, preostali zunanji sodelavci itd.) in za učinkovito 

iskanje, zbiranje, obdelavo podatkov in preostalih informacij; 

– pripravili standardi e-kompetentni učitelj, e-kompetentni računalnikar oz. organizator 

informacijskih dejavnosti in e-kompetentni ravnatelj; 

– pripravili natečaji za izdelavo manjših e-gradiv; 

– pripravili predlogi normativnih pogojev za učitelje.
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3.5.2 Projekt »E-podpora«

Projekt E-podpora je namenjen nadaljevanju in nadgradnji procesa informatizacije šol, pri 

čemer se upošteva njihovo trenutno stanje (SIO b. l.a).

V okviru projekta E-podpora so se izvajale dejavnosti (prav tam): 

– svetovanja vodstvu šole – izvedli so sistematičen pregled stanja na šoli, pripravili načrt 

informatizacije šole, vzpostavili neposreden stik med šolskim e-timom in svetovalcem; 

– didaktičnega svetovanja posameznim učiteljem – svetovanje se je izvajalo s prikazom 

primerov dobre prakse, uporabo e-gradiv, pomočjo pri izdelavi e-gradiv in seznanjanjem z

najnovejšimi trendi;

– vzpostavitve sistema tehnične podpore, ki omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje 

tehničnih težav.

Vsi sodelavci projekta so se redno usposabljali ter seznanjali z novostmi na področju projekta 

in smernicami informatizacije šolstva (SIO b. l.a). 

3.6 Inovativna pedagogika 1 : 1

Projekt Inovativna pedagogika 1 : 1, ki se je začel leta 2013, se bo zaključil 30. junija 2015.

Vodi ga Zavod Antona Martina Slomška (ZAMS), v njem pa sodelujejo še Zavod RS za 

šolstvo (ZRSŠ), Pedagoški inštitut (PI), Center za poklicno izobraževanje (CPI), Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko – pedagoški center (FNM), Škofijska gimnazija Antona Martina 

Slomška, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Hruševec Šentjur,

OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, 

OŠ Brežice in Biotehniška šola Maribor (SIO b. l.b).

V projektu Inovativna pedagogika 1 : 1 se uvaja pedagogika 1 : 1 (razvoj izvedbenih 

kurikulov, ki temeljijo na sodobnih pedagoških paradigmah in metodah), ki se nato preizkuša 

v razredu ter spremlja in evalvira v vseh fazah procesa (prav tam).  

V okviru projekta želijo – na osnovi splošnih in specifičnih kompetenc 21. stoletja, 

inovativnih pristopov in primerih dobrih praks – razviti sistemske mehanizme in pedagoške 

strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo tudi uspešnejše vključevanje učencev iz 

ranjivih skupin (SIO b. l.b). S tem se bo izboljšala prisotnost učencev v šoli, pa tudi njihova 

motivacija. Učenje bo mogoče zunaj šole (vsak učenec bo imel svojo napravo), kot posledica 

e-storitve bo tudi samo pedagoško delo organizirano malo drugače (prav tam).

Projekt v skladu s priporočili Evropske unije in OECD vključuje naslednje faze (prav tam): 

1. razvoj izvedbenih kurikulov modelov, strategij, prilagojenih ranljivim skupinam 

(razvojno jedro projekta); 
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2. razvoj in preizkušanje metodologije uvajanja in uporabe pedagogike 1 : 1 (načrtovanje, 

priprava, izvajanje, evalvacija); 

3. razvoj in preizkušanje uporabe nekaterih konkretnih e-storitev (e-listovnik
48

), ki se bodo 

načrtovale skupaj s šolami, ravnatelji in učitelji, vključenimi v projekt; 

4. razvoj novih kakovostnih e-vsebin (priročniki kot videovodiči, podcasti ipd.);

5. razvoj že razvitih programov in usposabljanje učiteljev v sklopu projekta E-šolstvo 

(nadgradnja E-kompetentni učitelj);

6. preizkušanje rezultatov v inovativnih oddelkih na vsakem v projekt vključenem vzgojno-

izobraževalnem zavodu;

7. priprava primerov dobrih praks: 

8. promocija dosežkov projekta (organizacija letnih konferenc, sodelovanje na mednarodnih 

konferencah in sejmih ipd.); 

9. evalvacija in kontrola projekta čez celotno obdobje trajanja projekta. 

3.7 Pregled raziskav o uporabi IKT v srednjih šolah

V slovenskih srednjih storkovnih in poklicno-tehniških šolah so bile izvedene naslednje 

raziskave: 

– raziskave SITES; 

– raziskava »Stanje in trendi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

slovenskem izobraževalnem sistemu«; 

– raziskava »Survey of schools – ICT in education, Country profile: Slovenia«.

3.7.1 Raziskave SITES

Raziskave SITES je izvedla mednarodna organizacija za evalvacijo izobraževalnih dosežkov

(angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). IEA 

izvaja različne primerjalne študije dosežkov na področju izobraževanja. Raziskave SITES 

(angl. Second International Information Technology in Education Study) so bile namenjene 

ugotavljanju uporabe IKT v šolah. Do zdaj so bile izvedene tri, in sicer SITES-M1, SITES-

M2 in SITES 2006. 

Raziskava SITES Modul 1 (SITES-M1) (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement 2011b) je bila mednarodna primerjalna raziskava, v kateri so 

sodelovali učitelji računalništva in ravnatelji 26 držav Evrope, Azije ter Severne Amerike.

Izvajala se je v obdobju 1997–1999. Potekala je na osnovnih in srednjih šolah in je poskušala 

odgovoriti na naslednja vprašanja:

– V kolikšni meri vodstvo šole omogoča ugodno vzdušje za uporabo IKT v šoli?

                                                
48
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– Kakšna infrastruktura IKT je v teh šolah na voljo?

– Kakšno izobraževanje zaposlenih šola omogoča v zvezi z IKT?

– Do kolikšne mere šole uporabljajo prakse, ki se osredotočajo na strategije avtonomnega 

učenja?

Raziskava je pokazala, da so skoraj vse države, ki so sodelovale, sprejele iniciative na 

nacionalni ravni za vpeljavo IKT v šole. Ravnatelji so večinoma podpirali uporabo IKT v 

šolah, nekatere šole pa so sprejele tudi načrte za izobraževanje zaposlenih, uporabo Interneta 

in vpeljavo nove opreme. Raziskava pa je ugotovila tudi, da večina učiteljev še ni bila deležna 

izobraževanja na področju IKT (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement 2011a).

Raziskava SITES Modul 2 (SITES M-2) je bila kvantitativna raziskava inovativnih 

pedagoških praks, ki pri poučevanju uporabljajo IKT. Izvajala se je od leta 1999 do 2001, 

vanjo pa je bilo vključenih 28 držav iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije in 

Afrike. Potekala je v osnovnih in srednjih šolah. Pokazala je, da je večina inovativnih praks 

potekala na področjih naravoslovja in jezikov, da te prakse niso bile deležne prevelike 

podpore in so bile odvisne od zavzetosti učiteljev in podpore učencev ter da so se učenci z 

IKT učili predvsem medsebojnega sodelovanja, zbiranja informacij in boljših predstavitev 

svojega dela (International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

2011c).

Raziskava SITES 2006 je bila izvedena med letoma 2004 in 2007 v osnovnih in srednjih 

šolah. Njen namen je bil preučiti načine uporabe IKT pri poučevanju in učenju v različnih 

državah in različnih izobraževalnih sistemih ter ugotoviti učinke uporabe IKT na pedagoško 

prakso (Brečko in Vehovar 2008, 58–59). Pokazala je, da se je dostopnost do Interneta na 

šolah v času od leta 1998 do 2006 v šestih državah Evropske unije povečala z 61 % na 

99,5 %. Iz raziskave izhaja, da je vpliv uporabe IKT odvisen od poučevalnega pristopa 

učitelja in njegovih strategij uporabe IKT. Preseneča podatek, da večja uporaba IKT ne 

sovpada nujno z morebitnimi izboljšanimi učnimi rezultati (ob uporabi IKT). Iz raziskave je 

razvidno, da se učitelji raje odločajo za uporabo IKT pri pouku, če so deležni določene 

pedagoške ali administrativne podpore šole, sodelavcev ali ravnatelja (vodstva šole). Na

učiteljev odnos do IKT vpliva tudi vizija posamezne šole: če ima šola jasno vizijo o pomenu 

uporabe IKT pri pouku, se učitelji veliko raje odločajo za to. Med starostjo in spolom 

učiteljev, njihovimi akademskimi referencami in preteklimi izkušnjami ter uporabo IKT pri 

pouku pa obstaja pozitivna korelacija (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement 2011a).  
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3.7.2 Raziskava »Stanje in trendi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

slovenskem izobraževalnem sistemu«

Zadnja raziskava o stanju in trendih uporabe IKT v slovenskem izobraževalnem sistemu je 

bila izvedena leta 2009 (Gerlič 2010, 1). Pokazala je negativen trend izvajanja fakultativnega 

pouka in interesnih dejavnosti s področja računalništva, najvišji pozitiven trend pa je opazen 

pri uporabi multimedije in Interneta. Učitelji in učenci imajo pozitiven odnos do uporabe 

računalnika pri pouku, vendar pa imajo učitelji in ravnatelji še vedno premalo specialno-

didaktičnih znanj uporabe računalnika. Iz raziskave je razvidno, da se računalnik pri učnih 

urah večinoma uporablja za podajanje nove snovi in pri dejavnostih, ki spremljajo 

izobraževanje – najpogosteje pri administraciji in finančnem poslovanju (Gerlič 2010, 116).  

Iz raziskave je razvidno tudi, da 97,8 % srednjih šol zagotavlja individualno delo dijakov 

oziroma delo v parih, kar še zadostuje specialno-didaktičnim zahtevam pouka računalništva. 

Še vedno pa 4 % šol izvaja praktični pouk računalništva s tremi ali več dijaki na enem 

računalniku. Zanimivo je, da ima le 14,2 % šol za področje računalništva zaposlenega 

laboranta, kar avtor raziskave dojema kot kritično, saj se tu zahteva največ priprav za 

vzdrževanje programske in strojne opreme. V obdobju od leta 1994 do 2009 se pri štiriletnih 

tehniških in drugih strokovnih programih izkazuje uporaba računalnika pri praktičnem pouku 

in drugih strokovnih predmetih, manj pa je to izraženo v naravoslovju in družboslovju (Gerlič 

2010, 117).

3.7.3 Raziskava »Survey of schools – ICT in education, Country profile: Slovenia« 

European Schoolnet je leta 2011 v okviru Generalnega direktorata Evropske komisije za 

komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo izvedel raziskavo o odnosu, uporabi in 

dostopu do IKT v četrtem, osmem in enajstem.
49

 razredu (v nadaljevanju 2. letnik slovenskih 

srednjih šol) (European Schoolnet 2012, 4).  

Raziskava, ki je vključevala 253 slovenskih šol, je bila razdeljena na štiri dele, in sicer na 

infrastrukturo IKT, pogostost uporabe IKT v razredu, digitalno zaupanje v uporabo družbenih

medijev in operativnih sposobnosti
50

ter na profesionalni razvoj učiteljev (prav tam).  

Pokazalo se je, da je v slovenskih šolah en računalnik na osem učencev, v Evropski uniji pa 

eden na pet učencev, ter da je pri nas en računalnik z dostopom do Interenta na 37 učencev, v 

Evropski uniji pa je eden na 14 učencev, kar Slovenijo uvršča pod evropsko povprečje (prav 

tam, 6).  

                                                
49 Enajsti razred obiskujejo dijaki, stari približno 16,5 leta, ki spadajo v drugi letnik slovenskih 
srednjih šol. 
50

Uporaba IKT v praksi. 
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Iz raziskave je razvidna tedenska uporaba IKT pri pouku. Slovenski dijaki 2. letnika splošnih 

srednjih šol za odstotno točko pogosteje uporabljajo šolski računalnik ali prenosnik (52 % v 

primerjavi z Evropsko unijo, kjer je delež 51 %), dijaki srednjih poklicnih šol (2. letnik) pa za 

15 % manj pogosto (49 %, Evropska unija 64 %) (prav tam, 10). 

Pri delu raziskave, kjer se je ugotavljalo zaupanje v uporabo družbenih medijev in operativnih 

sposobnosti, se je pokazalo, da imajo slovenski srednješolski učitelji splošnih in tudi 

poklicnih šol več zaupanja v svoja znanja uporabe tovrstnih medijev kot učitelji držav 

Evropske unije (EU27). Preglednica 3 prikazuje točke posameznih srednješolskih učiteljev.
51

Preglednica 3: Primerjava slovenskih učiteljev z učitelji EU27 (v %) 

Splošne srednje 
šole SLO

Splošne srednje 
šole EU27

Poklicne 

šole SLO
Poklicne šole 

EU27

Uporaba družbenih medijev 2,43 2,38 2,52 2,51

Operativne sposobnosti 3,15 3,01 3,18 3,16

Vir: European Schoolnet 2012, 12. 

Raziskava je pokazala tudi, da slovenske dijake splošnih in poklicnih srednjih šol učijo 

učitelji, ki se v zadnjih dveh letih izobražujejo več kot šest dni na teden (prav tam, 16). Delež 

dijakov, ki dobijo znanje IKT v slovenskih splošnih srednjih šolah, znaša 74 %, v EU27 pa 

44 %. Delež dijakov poklicnih slovenskih šol, ki dobijo znanje IKT v šoli, je za 31 % višji 

glede na dijake poklicnih šol v EU27 (prav tam, 17).
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 Ena točka pomeni nič zaupanja v uporabo družbenih medijev in operativnih sposobnosti, štiri pa 
pomenijo veliko zaupanja. 
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4 RAZISKAVA RAČUNALNIŠKE IN INTERNETNE PISMENOSTI UČITELJEV 

SREDNJIH STROKOVNIH IN POKLICNO-TEHNIŠKIH ŠOL 

V empiričnem delu naloge smo raziskali uporabo IKT pri pouku med učitelji v srednjih 

strokovnih in poklicno-tehniških šolah ter preučili dejavnike, ki jo spodbujajo. 

4.1 Zbiranje podatkov in predstavitev vzorca raziskave

Izvedba empiričnega dela je potekala v prvi triadi leta 2013 (preglednica 4).

Preglednica 4: Časovnica poteka raziskave

Aktivnosti Rok

Pilotsko testiranje anketnega vprašalnika 21. 1.–24. 1. 2013

E-anketiranje 25. 1.–22. 2. 2013

Obdelava in analiza podatkov 23. 2.–23. 3. 2013

V vzorec smo vključili vse učitelje srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v šolskem letu 2010/2011 na teh šolah 

zaposlenih 2.423 učiteljev (SURS 2013b), ki imajo dostop do Interneta. K izpolnjevanju e-

ankete smo jih povabili po e-pošti. V spremnem dopisu smo ravnatelje na posamezni šoli 

seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili namen raziskave. Prejemnike dopisa smo 

prosili, da povezavo do ankete posredujejo vsem učiteljem na šoli. Anketiranje je bilo 

prostovoljno in anonimno.  

Za raziskavo je bil uporabljen anketni vprašalnik (priloga 2), ki smo ga izdelali za potrebe 

raziskave. Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj, od katerih je bilo sedem demografskih, devet 

pa se jih je navezovalo na uporabo IKT v šolah. Večina vprašanj je bila zaprtega tipa. Stopnjo 

strinjanja s posamezno trditvijo so anketiranci označili na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 

ocena 1 pomenila nestrinjanje, ocena 5 pa popolno strinjanje. 

Anketni vprašalnik smo predhodno preverili na vzorcu desetih učiteljev, zaposlenih na 

srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah. Težav z razumevanjem vprašanj v njem ni 

bilo, zato ga nismo spreminjali.  

Anketni vprašalnik (v nadaljevanju e-anketa) je bil v elektronski obliki in je potekal prek 

elektronskega anketnega sistema LimeSurvey.
52

V času anketiranja smo prejeli 286 odgovorov (11,8-odstoten odziv). Ker je bilo 21 

vprašalnikov nepopolno izpolnjenih, smo jih izključili iz raziskave. Tako v nadaljevanju 
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Http://www.limesurvey.org. 
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prikazujemo rezultate analize 265 vprašalnikov (10,9-odstoten odziv), ki so bili v celoti 

izpolnjeni.  

Ženske so izpolnile 66,8 % vprašalnikov. Najmlajši anketiranec je star 24, najstarejši pa 64 

let. Povprečna starost anketiranca je 42,1 leta. Anketiranci so tako novinci (zaposleni eno

leto) kot tudi tisti s 35 leti delovne dobe. Povprečna delovna doba anketiranih učiteljev je 13,9 

leta. Največji delež anketirancev ima končano univerzitetno izobrazbo (62,6 %). Glede na 

zahtevano izobrazbo učiteljev, ki poučujejo v teh šolah, je ta delež pričakovan. Najmanj 

anketirancev ima končan znanstveni magisterij ali doktorat (4,5 %). Preostali podatki so 

razvidni iz preglednice 5. 

Preglednica 5: Anketiranci glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

Spremenljivke fk fk %

Višješolska izobrazba 27 10,2

Visokošolska strokovna izobrazba 37 14,0

Univerzitetna izobrazba 166 62,6

Specialistična izobrazba/strokovni magisterij 23 8,7

Znanstveni magisterij/doktorat 12 4,5

Skupaj 265 100,0

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov

Učitelji v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo v skladu s 105. členom Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB in 36/08) in 

Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 

54/02, 123/08, 44/09 in 18/10). Ti nazivi so:  

- mentor: strokovni delavec, ki ima najmanj štiri leta delovne dobe in izpolnjuje še druge 

pogoje;  

- svetovalec: strokovni delavec, ki je imel naziv mentor najmanj štiri leta in izpolnjuje še 

druge pogoje;  

- svetnik: strokovni delavec, ki je imel naziv svetovalec najmanj pet let in izpolnjuje še 

druge pogoje. 

Največji delež anketirancev je še brez naziva ali pa ga niso hoteli opredeliti (63,0 %), najmanj 

pa jih ima naziv svetnik (4,9 %) (preglednica 6).  

V raziskavi so sodelovali učitelji iz vseh 12 statističnih regij.53 Največji delež sodelujočih je iz 

Osrednjeslovenske regije (30,6 %), sledi Gorenjska regija (13,2 %), nato Jugovzhodna 

Slovenija (12,8 %), Savinjska regija (7,5 %), Spodnjeposavska regija (7,2 %), Pomurska 

regija (6,0 %), Koroška regija (5,7 %), Goriška regija (4,9 %), Zasavska regija (4,2 %), 

                                                
53 Upoštevana je razporeditev regij, ki jo vodi MŠŠ pri evidenci zavodov.
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Podravska regija (3,8 %) in Obalno-kraška regija (2,6 %). Najmanj učiteljev je sodelovalo iz 

Notranjsko-kraške regije (1,5 %).

Preglednica 6: Anketiranci glede na pridobljeni naziv 

Spremenljivke fk fk %

Brez naziva 167 63,0

Mentor 40 15,1

Svetovalec 45 17,0

Svetnik 13 4,9

Skupaj 265 100,0

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov

Zaradi lažje preglednosti rezultatov smo statistične regije v Sloveniji razdelili na dve 

kohezijski regiji (NUTS 2) (SURS in Geodetska uprava RS b. l.), in sicer: 

– Vzhodna Slovenija, ki vključuje Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Zasavsko, 

Spodnjeposavsko regijo, Jugovzhodno Slovenijo in Notranjsko-kraško regijo (48,7 %). 

– Zahodna Slovenija, ki vključuje Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško in Obalno-kraško 

regijo (51,3 %).  

Če pri posameznih vprašanjih med posameznima regijama obstajajo statistično značilne 

razlike, bomo to poudarili. 

Reprezentativnost vzorca potrjujemo po spolu,
54

starosti
55

in stopnji pridobljene izobrazbe.
56

4.2 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave

Učitelje v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah smo prosili, naj svoje zadovoljstvo 

z dostopnostjo programske in strojne opreme na šoli izrazijo na petstopenjski lestvici 

(1 = sploh nisem zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen sem).  

V povprečju so učitelji preučevanih šol v vzhodni (M = 3,4; SD = 1,06) in zahodni kohezijski 

regiji (M = 3,6; SD = 0,98) zadovoljni z dostopnostjo programske in strojne opreme na šoli 

(preglednica 7) – povprečne vrednosti med posameznima regijama se ne razlikujejo statistično 

značilno (p => 0,05). 

                                                
54 V srednjih šolah je bilo v letu 2009 zaposlenih 65,4 % učiteljic (Černoša 2011, 6).
55 V osnovni in srednji šoli je najvišji delež učiteljev v starostnem obdobju od 40 do 49 let (Černoša 
2011, 7), in sicer s težnjo večanja deleža učiteljev, starejših od 50 let (Černoša 2012, 72).
56 Po statističnih podatkih SURS (2013b) ima največ učiteljev v srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šolah visokošolsko izobrazbo 2. stopnje (univerzitetno izobrazbo ali končano 
specializacijo/strokovni magisterij) – tj. 78,37 %.



52

Preglednica 7: Zadovoljstvo učiteljev z dostopnostjo programske in strojne opreme 

Kohezijski regiji fk M SD

Vzhodna Slovenija 129 3,4 1,06

Zahodna Slovenija 136 3,6 0,98

Opomba: fk = število odgovorov, M = srednja vrednost, SD = standardni odklon 

Večina učiteljev v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah dela v učilnicah, kjer imajo 

računalnik z dostopom do Interneta (66,8 %), vendar 15,1 % anketiranih učiteljev še vedno 

poučuje v učilnici, kjer ni računalnika. Delež učiteljev, ki imajo v svoji učilnici računalnik 

brez dostopa do Interneta, znaša 18,1 %. 

Računalniško učilnico vsaj enkrat na mesec uporablja 69,8 % učiteljev, še vedno pa jih kar

21,5 % ne uporablja. Preostali podatki so razvidni s slike 8.

Slika 8: Uporaba računalniške učilnice

Učitelje v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah smo prosili, da ocenijo svojo 

sposobnost uporabe računalnika in Interneta. Za usposobljene ali zelo usposobljene za

uporabo računalnika in Interneta se je opredelilo 64,1 % (134) anketiranih učiteljev, 36,0 % 

(105) pa se jih dojema kot delno usposobljene. 
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Slika 9: Samoocena učiteljev o sposobnosti uporabe računalnika in Interneta

S slike 10 lahko razberemo, da se 41,1 % (109) učiteljev vsaj enkrat na leto udeleži dodatnih 

strokovnih izobraževanj s področja uporabe IKT pri pouku, medtem ko se jih 34,7 % (92) ne 

udeležuje. 

Slika 10: Udeležba dodatnih strokovnih izobraževanj s področja uporabe IKT pri pouku

Zanimalo nas je, ali so podatki medsebojno povezani, zato smo izvedli korelacijsko analizo 

(preglednica 8).  

Kot je razvidno iz preglednice 8, se učitelji, ki so zadovoljnejši z dostopnostjo programske in 

strojne opreme na šoli, manj pogosto udeležujejo strokovnih izobraževanj s področja uporabe 

IKT pri pouku (korelacijski koeficient –0,488), kar bi lahko obrazložili z domnevo, da učitelji, 

ki so zadovoljnejši z dostopnostjo programske in strojne opreme na šoli, že imajo znanje s 
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področja uporabe IKT pri pouku. To znanje so si pridobili v času šolanja ali pa so se pred leti 

že usposabljali na dodatnih strokovnih izobraževanjih. 

Preglednica 8: Medsebojna povezanost spremenljivk o uporabi IKT 

Spremenljivke 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Zadovoljstvo učiteljev z 
dostopnostjo programske in 

strojne opreme na šoli

2. Samoocena sposobnosti 

uporabe računalnika in 
Interneta

0,62**

3. Spol 

4. Starost 

5. Delovna doba učitelja v 
šolstvu

0,83**

6. Stopnja pridobljene 

izobrazbe učitelja

7. Pridobljeni naziv učitelja 0,38** 0,30** 0,30** 0,40** 0,28**

8. Uporaba računalniške 
učilnice 

0,37** 0,42**

9. Dodatna strokovna 

izobraževanja s področja 
uporabe IKT pri pouku

–0,48** –0,45** 0,22** 0,43**

Opomba: ** Statistično značilna korelacija pri P = 0,01; * statistično značilna korelacija pri P = 0,05. 

Pozitivno statistično značilno povezavo je zaznati med učiteljevo samoocenitvijo sposobnosti 

uporabe računalnika in Interneta ter uporabo računalniške učilnice (korelacijski koeficient 

0,422). To pomeni, da učitelji, ki so bolj usposobljeni za uporabo računalnika in Interneta, 

tudi pogosteje uporabljajo računalniško učilnico. 

V statistično značilni povezavi sta tudi pogostost udeležbe učiteljev na dodatnih strokovnih 

izobraževanjih s področja uporabe IKT pri pouku in pridobljeni naziv učitelja (korelacijski

koeficient 0,222). 

Opazili nismo nobene povezanosti spola z drugimi preučevanimi spremenljivkami.

Število ur uporabe IKT

S slike 11 je razviden čas (število ur na teden), ki ga učitelji v srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šolah namenijo uporabi IKT za načrtovanje pouka in pripravo nanj. 

Največ učiteljev za načrtovanje pouka in pripravo nanj na teden porabi do 16 ur (36,6 %; 97 

učiteljev), 47,3 % (127) učiteljev pa za to porabi več časa. Preostali podatki so razvidni s slike 

11.
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Slika 11: Načrtovanje pouka in priprava nanj 

Iz preglednice 9 je razviden čas, ki ga učitelji namenijo posameznemu IKT na teden. 

Razvidno je tudi, da posamezen IKT najpogosteje uporabljajo od osem do 16 ur na teden.

Menimo, da so to učitelji matematike in/ali računalništva, ki splošne in matematične 

računalniške programe uporabljajo v vseh fazah učnega procesa. Upali bi si trditi, da so 

anketirani učitelji precenili število ur uporabe pri posameznih opravilih. 

Preglednica 9: Uporaba posameznega IKT pri izvedbi pouka (število ur na teden) 

Spremenljivke Število ur/teden
Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija

fk fk % fk fk %

Uporaba interaktivne 

table

IKT ne uporabljam. 2 0,8 2 0,8

Od 0 do 8 ur 7 2,6 5 1,9

Od 8 do 16 ur 21 7,9 22 8,3

Od 16 do 24 ur 59 22,3 66 24,9

Več kot 24 ur 40 15,1 41 15,5

Uporaba grafičnega 
računala

IKT ne uporabljam. 2 0,8 2 0,8

Od 0 do 8 ur 8 3,0 5 1,9

Od 8 do 16 ur 27 10,2 29 10,9

Od 16 do 24 ur 45 17,0 53 20,0

Več kot 24 ur 47 17,7 47 17,7

Uporaba spletne učilnice IKT ne uporabljam. 0 0,0 0 0,0

Od 0 do 8 ur 4 1,5 8 3,0

Od 8 do 16 ur 30 11,3 30 11,3

Od 16 do 24 ur 60 22,6 64 24,2

Več kot 24 ur 35 13,2 34 12,8

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

Spremenljivke Število ur/teden
Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija

fk fk % fk fk %

Uporaba e-gradiv IKT ne uporabljam. 1 0,4 1 0,4

Od 0 do 8 ur 3 1,1 13 4,9

Od 8 do 16 ur 33 12,5 29 10,9

Od 16 do 24 ur 69 26,0 66 24,9

Več kot 24 ur 23 8,7 27 10,2

Uporaba gradiv za 

samostojno učenje
IKT ne uporabljam. 2 0,8 0 0,0

Od 0 do 8 ur 8 3,0 13 4,9

Od 8 do 16 ur 21 7,9 26 9,8

Od 16 do 24 ur 71 26,8 69 26,0

Več kot 24 ur 27 10,2 28 10,6

Uporaba Interneta IKT ne uporabljam. 7 2,6 5 1,9

Od 0 do 8 ur 7 2,6 9 3,4

Od 8 do 16 ur 29 10,9 33 12,5

Od 16 do 24 ur 64 24,2 68 25,7

Več kot 24 ur 22 8,3 21 7,9

Opomba: fk = število odgovorov; fk % = delež odgovorov.

Zanimala nas je uporaba IKT pri izvedbi drugih šolskih dejavnosti (npr. pri izvedbi ekskurzij 

ali drugih dejavnosti v okviru šole). Kot je razvidno s slike 12, 48,7 % (129) anketiranih 

učiteljev IKT pri izvedbi drugih šolskih dejavnosti uporablja od 16 do 24 ur na teden. 

Slika 12: Uporaba IKT pri izvedbi drugih šolskih dejavnosti

S slike 13 je razvidno, da za komunikacijo s starši, sodelavci in učenci polovica učiteljev (135 

učiteljev; 50,9 %) uporablja IKT od 16 do 24 ur na teden. IKT za komunikacijo ne uporablja 

le 1,9 % (5) učiteljev. 
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Slika 13: Uporaba IKT za komunikacijo s starši

IKT za delo s šolsko dokumentacijo do osem ur tedensko uporablja 48,7 % (129) učiteljev. 

10,6 % (28) jih IKT za delo s šolsko dokumentacijo uporablja od 16 do 24 ur na teden (slika 

14).

Slika 14: Uporaba IKT za delo s šolsko dokumentacijo
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Sposobnost uporabe računalnika in Interneta – splošno

Iz preglednice 10 je razvidno, da so srednješolski učitelji usposobljeni za uporabo računalnika 

in Interneta, saj se povprečna ocena odgovorov giblje med 3,8 in 4,5. 

Preglednica 10: Sposobnost uporabe računalnika in Interneta

Spremenljivke M SD

Uporaba 

računalnika na 
splošno

Zagon in izklop računalnika mi ne povzročata težav. 4,5 0,74

Poznam osnovne dele računalnika (zgradba računalnika, vhodne in 
izhodne enote).

4,4 0,82

Znam zagnati programe za urejanje dokumentov, preglednic in 

programe za predstavitve.

4,4 0,85

Znam shranjevati elektronske datoteke v mape in podmape na 

računalniku.
4,4 0,86

Računalniške programe znam namestiti na svoj računalnik. 4,2 1,02

Uporaba 

posameznih 

programov

Znam urediti daljši dokument, pri čemer uporabljam sloge in 

vstavim kazalo ter seznam slik ali preglednic.

4,1 0,93

Znam izdelati predstavitve/razlage s preprostimi animacijskimi 

funkcijami.

4,1 0,93

Znam uporabljati programe za urejanje preglednic. 4,1 0,97

Uporaba 

Interneta in 

elektronske

pošte

Internet uporabljam za izmenjavo sporočil (elektronska pošta). 4,3 0,85

Z elektronsko pošto znam poslati datoteko. 4,3 0,84

Znam uporabljati Internet za iskanje podatkov in informacij. 4,2 0,85

Z drugimi znam deliti znanje in izkušnje na pogovornem forumu/v 

uporabniški skupini na Internetu.
3,9 1,02

Znam uporabljati Internet za spletne nakupe in plačila. 3,8 1,12

Opomba: M = srednja vrednost, SD = standardni odklon 

Sposobnost uporabe IKT v pedagoškem procesu

Učitelji so v vseh fazah pedagoškega procesa sposobni uporabljati IKT, saj se povprečna 

ocena odgovorov giblje med 3,4 in 3,7 (preglednica 11).  

Preglednica 11: Usposobljenost uporabe IKT v pedagoškem procesu

Spremenljivke M SD

Znam pripraviti načrt izvedbe učne ure, pri kateri učenci uporabljajo IKT. 3,7 1,03

Znam presoditi primernost uporabe IKT pri pouku. 3,7 1,02

Na Internetu znam poiskati uporabne vire za učne vsebine. 3,8 0,94

Z uporabo Interneta pomagam učencem pri učenju (npr. izbor ustrezne spletne strani, 

skupina uporabnikov/pogovorni forumi).

3,6 1,02

Z IKT znam spremljati napredek učencev in ovrednotiti njihove dosežke v povezavi 
s cilji izobraževanja.

3,5 1,04

IKT znam uporabljati za vodenje finančnih ali administrativnih zadev, povezanih z 

učenci.
3,4 1,09

Opomba: M = srednja vrednost, SD = standardni odklon 
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Spodbude vodstva glede uporabe Interneta v pedagoškem procesu

Vodstvo šole učitelje v določeni meri spodbuja k uporabi IKT – povprečna ocena odgovorov 

se giblje med 3,2 in 3,4 (preglednica 12). Zanimivo je, da vodstvo za uporabo IKT in dodatno 

delo z njo v povprečju ne »nagrajuje« (M = 2,8; SD = 1,04). Uporabo IKT še najbolj spodbuja 

z letnimi razgovori in izobraževanji s tega področja (oboje M = 3,4) (preglednica 12). 

Preglednica 12: Spodbuda učiteljem od vodstva šole

Spremenljivke M SD

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 3,4 1,04

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih učiteljev, ki ga že 
uspešno uporabljajo.

3,2 0,99

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem izobraževanja s tega področja. 3,4 1,01

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in strojne opreme. 3,3 1,02

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih sodelavcev za 
poučevanje z IKT.

3,2 1,01

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in predavanji na pedagoški 
konferenci.

3,2 0,96

Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 2,8 1,04

Opomba: M = srednja vrednost, SD = standardni odklon 

V nadaljevanju smo želeli s Cluster-Wardovo analizo (metoda razvrščanja v statistično 

značilne homogene skupine) ugotoviti, ali se mnenja učiteljev glede spodbude vodstva 

razlikujejo. 

Z analizo smo učitelje segmentirali v dve homogeni skupini (razvidno z dendograma v prilogi 

3). V prvi skupini so učitelji, ki spodbudo vodstva šole ocenjujejo kot visoko (M med 3,25 in 

4,46), v drugi skupini pa so učitelji, ki spodbudo vodstva šole ocenjujejo kot nizko (M med 

2,57 in 2,75). Statistično značilnih razlik med posameznima skupinama učiteljev nismo 

ugotovili. 
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Slika 15: Spodbuda učiteljem od vodstva šole

4.2.1 Faktorska analiza usposobljenosti uporabe IKT

Z namenom zmanjšanja števila spremenljivk usposobljenosti uporabe IKT smo v nadaljevanju 

izvedli faktorsko analizo.  

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili z Bartlettovim testom in 

KMO (0,894). Na osnovi testa lahko zavrnemo ničelno hipotezo57
 (odvisnost med 

opazovanimi spremenljivkami ne obstaja) in sklenemo, da so podatki primerni za analizo. 

Za faktorsko analizo smo uporabili metodo glavnih komponent. Na osnovi ocenjenih 

komunalitet (komunalitete posameznih spremenljivk > 0,400) – deleža variance, ki ga 

pojasnimo s skupnim faktorjem – smo obdržali vse spremenljivke, ki so opisane v preglednici 

13. Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka »Znam pripraviti načrt izvedbe učne 

ure, pri kateri učenci uporabljajo IKT« (84 %). 

                                                
57
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Preglednica 13: Prikaz komunalitet sklopa spremenljivk usposobljenosti uporabe IKT 

Spremenljivke Komunalitete

Znam pripraviti načrt izvedbe učne ure, pri kateri učenci uporabljajo IKT. 0,84

Znam presoditi primernost uporabe IKT pri pouku. 0,83

Na Internetu znam poiskati uporabne vire za učne vsebine. 0,76

Z uporabo Interneta pomagam učencem pri učenju (npr. izbor ustrezne spletne strani, 
skupina uporabnikov/pogovorni forumi).

0,77

Z IKT znam spremljati napredek učencev in ovrednotiti njihove dosežke v povezavi 
s cilji izobraževanja.

0,79

IKT znam uporabljati za vodenje finančnih ali administrativnih zadev, povezanih z 
učenci.

0,74

Dobili smo eno močno spremenljivko – faktor, ki pojasni 79,0 % celotne variance 

(preglednica 14), kar je več od predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %).  

Faktor smo preimenovali v »Uporaba IKT«.  

Preglednica 14: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa v 

% Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa v 

%

1 4,743 79,042 79,042 4,743 79,042 79,042

2 0,463 7,724 86,766

3 0,313 5,221 91,987

4 0,190 3,172 95,159

5 0,163 2,711 97,871

6 0,128 2,129 100,000

4.2.2 Faktorska analiza računalniške in internetne pismenosti učiteljev

Sklop trditev računalniške in internetne pismenosti učiteljev je sestavljen iz treh sklopov 

(uporaba računalnika na splošno, uporaba posameznih programov, uporaba Interneta in 

elektronske pošte). Za vsak sklop smo z namenom zmanjšanja števila spremenljivk v

nadaljevanju izvedli faktorsko analizo. 

Faktorska analiza uporabe računalnika na splošno

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili z Bartlettovim testom in 

KMO (0,856). Na osnovi testa (odvisnost med opazovanimi spremenljivkami ne obstaja) 

lahko sklenemo, da so podatki primerni za analizo. 
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Za faktorsko analizo smo uporabili metodo glavnih komponent. Na osnovi ocenjenih 

komunalitet (komunalitete posameznih spremenljivk > 0,400) – deleža variance, ki ga 

pojasnimo s skupnim faktorjem – smo obdržali vse spremenljivke, ki so opisane v preglednici 

15. Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka »Znam zagnati programe za urejanje 

dokumentov, preglednic in programe za predstavitve« (91 %).

Preglednica 15: Prikaz komunalitet  

Spremenljivke Komunalitete

Zagon in izklop računalnika mi ne povzročata težav. 0,77

Poznam osnovne dele računalnika (zgradba računalnika, vhodne in izhodne enote). 0,83

Znam zagnati programe za urejanje dokumentov, preglednic in programe za 

predstavitve.

0,91

Znam shranjevati elektronske datoteke v mape in podmape na računalniku. 0,84

Računalniške programe znam namestiti na svoj računalnik. 0,63

Dobili smo eno močno spremenljivko – faktor, ki pojasni 79,4 % celotne variance 

(preglednica 16), kar je več od predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %).  

Faktor smo preimenovali v »Uporaba računalnika na splošno«.  

Preglednica 16: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa 

v % Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa v 

%

1 3,97 79,44 79,44 3,97 79,44 79,44

2 0,49 9,81 89,25

3 0,26 5,29 94,55

4 0,18 3,67 98,22

5 0,09 1,78 100,00

Faktorska analiza uporabe posameznih programov 

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili z Bartlettovim testom in 

KMO (0,777). Na osnovi testa (ni odvisnosti med opazovanimi spremenljivkami) lahko 

sklenemo, da so podatki primerni za analizo. 

Za faktorsko analizo smo uporabili metodo glavnih komponent. Na osnovi ocenjenih 

komunalitet (komunalitete posameznih spremenljivk > 0,400) – deleža variance, ki ga 

pojasnimo s skupnim faktorjem – smo obdržali vse spremenljivke, ki so opisane v preglednici 

17. Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka »Znam uporabljati programe za 

urejanje preglednic« (92 %).
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Preglednica 17: Prikaz komunalitet  

Spremenljivke Komunalitete

Znam uporabljati programe za urejanje preglednic. 0,92

Znam izdelati predstavitve/razlage s preprostimi animacijskimi funkcijami. 0,91

Znam urediti daljši dokument, pri čemer uporabljam sloge in vstavim kazalo ter 
seznam slik ali preglednic.

0,90

Dobili smo eno močno spremenljivko – faktor, ki pojasni 91,5 % celotne variance 

(preglednica 18), kar je več od predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %).  

Faktor smo preimenovali v »Uporaba posameznih programov«.  

Preglednica 18: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj

Delež variance 
v % 

Kumulativa v 

% Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa v 

%

1 2,745 91,503 91,503 2,745 91,503 91,503

2 0,138 4,593 96,096

3 0,117 3,904 100,000

Faktorska analiza uporabe Interneta in elektronske pošte

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili z Bartlettovim testom in 

KMO (0,803). Na osnovi testa (ni odvisnosti med opazovanimi spremenljivkami) lahko 

sklenemo, da so podatki primerni za analizo. 

Za faktorsko analizo smo uporabili metodo glavnih komponent. Na osnovi ocenjenih 

komunalitet (komunalitete posameznih spremenljivk > 0,400) – deleža variance, ki ga 

pojasnimo s skupnim faktorjem – smo obdržali vse spremenljivke, ki so opisane v preglednici

19. Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka »Internet znam uporabljati za 

iskanje podatkov in informacij« (87,2 %).

Preglednica 19: Prikaz komunalitet  

Spremenljivke Komunalitete

Internet znam uporabljati za iskanje podatkov in informacij. 0,87

Z elektronsko pošto znam poslati datoteko. 0,86

Internet uporabljam za izmenjavo sporočil (elektronska pošta). 0,85

Z drugimi znam deliti znanje in izkušnje na pogovornem forumu/v uporabniški 
skupini na Internetu.

0,61

Internet znam uporabljati za spletne nakupe in plačila. 0,58
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Dobili smo eno močno spremenljivko – faktor, ki pojasni 75,3 % celotne variance 

(preglednica 20), kar je več od predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %).  

Faktor smo preimenovali v »Uporaba Interneta in elektronske pošte«.  

Preglednica 20: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj

Delež 
variance v % 

Kumulativa v 

% Skupaj

Delež variance 
v % 

Kumulativa 

v %

1 3,765 75,307 75,307 3,765 75,307 75,307

2 0,711 14,227 89,534

3 0,340 6,793 96,327

4 0,144 2,885 99,212

5 0,039 0,788 100,000

4.2.3 Faktorska analiza podpore vodstva glede uporabe IKT

Z namenom zmanjšanja števila spremenljivk sklopa trditev podpore vodstva glede uporabe 

IKT smo v nadaljevanju izvedli faktorsko analizo. 

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili z Bartlettovim testom in 

KMO (0,898). Na osnovi testa (ni odvisnosti med opazovanimi spremenljivkami) lahko 

sklenemo, da so podatki primerni za analizo. 

Za faktorsko analizo smo uporabili metodo glavnih komponent. Na osnovi ocenjenih 

komunalitet (komunalitete posameznih spremenljivk > 0,400) – deleža variance, ki ga 

pojasnimo s skupnim faktorjem – smo obdržali vse spremenljivke, ki so opisane v preglednici 

21. Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka »Vodstvo šole spodbuja uporabo 

IKT z letnimi razgovori« (81,6 %).

Preglednica 21: Prikaz komunalitet  

Spremenljivke Komunalitete

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 0,82

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih učiteljev, ki IKT že 
uspešno uporabljajo.

0,77

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem izobraževanja s tega področja. 0,79

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in strojne opreme. 0,79

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih sodelavcev za 
poučevanje z IKT.

0,79

Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in predavanji na pedagoški 
konferenci.

0,79

Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 0,46
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Dobili smo eno močno spremenljivko – faktor, ki pojasni 73,2 % celotne variance 

(preglednica 22), kar je več od predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %).  

Faktor smo preimenovali v »Podpora vodstva glede uporabe IKT«.  

Preglednica 22: Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj

Delež variance 
v % 

Kumulativa v 

% Skupaj

Delež variance v 
%

Kumulativa 

v %

1 5,121 73,155 73,155 5,121 73,155 73,155

2 0,795 11,353 84,508

3 0,344 4,912 89,420

4 0,260 3,715 93,135

5 0,193 2,759 95,894

6 0,158 2,261 98,155

7 0,129 1,845 100,000

4.2.4 Potrjevanje hipotez

V nadaljevanju smo preverjali veljavnost zastavljene hipoteze. 

H1 Uporaba IKT na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah je povezana z 

računalniško in internetno pismenostjo učiteljev teh šol.

Za ugotavljanje morebitnih smeri in jakosti povezanosti med spremenljivkami smo uporabili 

korelacijsko analizo (korelacijska matrika). 

V preglednici 23 je prikazana povezanost med novo spremenljivko »Uporaba IKT« in novimi 

spremenljivkami o računalniški in internetni pismenosti anketiranih učiteljev (»Uporaba 

računalnika na splošno«, »Uporaba posameznih programov«, »Uporaba Interneta in elektronske 

pošte«) – le-ta je pri vseh spremenljivkah pozitivna (z večanjem vrednosti ene spremenljivke 

se veča tudi vrednost druge spremenljivke), pri čemer so spremenljivke močno povezane 

(vrednost se giblje med R = 0,57 in R = 0,79). 

Preglednica 23: Povezanost spremenljivke »Uporaba IKT pri učitelju« z novimi 

spremenljivkami  

Uporaba IKT 

Uporaba računalnika na splošno 0,79**

Uporaba posameznih programov 0,77**

Uporaba Interneta in elektronske pošte 0,57**

Opomba: ** Statistično značilna korelacija pri p = 0,01. 
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S hipotezo 1 smo predvidevali, da je uporaba IKT na srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šolah povezana z računalniško in internetno pismenostjo učiteljev teh šol. To 

domnevo smo preverili s korelacijsko analizo, ki je pokazala visoko pozitivno povezanost, 

zato hipotezo 1 sprejmemo.

H2: Obstajajo statistično značilne razlike med demografskimi značilnostmi vzorca – učiteljev 

(spol, starost, delovna doba, stopnja izobrazbe, pridobljen naziv; neodvisne 

spremenljivke) – in številom ur uporabe IKT pri pouku na slovenskih srednjih in 

poklicno-tehniških šolah (odvisna spremenljivka).

Z namenom preverjanja statistično značilnih razlik med demografskimi značilnostmi učiteljev 

in številom ur uporabe posameznega IKT pri pouku smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test –

neparametrična alternativa t-testa (spol) – in Kruskal-Wallisov test – neparametrična oblika 

analize variance (delovna doba v šolstvu, stopnja pridobljene izobrazbe in pridobljeni naziv).

Analiza je pokazala, da v odgovorih med moškimi in ženskami ni statistično značilnih razlik 

(Mann-Whitneyjev U-test). Prav tako ni statistično značilnih razlik pri odgovorih glede na 

delovno dobo v šolstvu (Kruskal-Wallisov test). Razlike opazimo, če učitelje primerjamo med 

seboj glede na delovno dobo v šolstvu, glede na stopnjo pridobljene izobrazbe in glede na 

naziv (Kruskal-Wallisov test).

Iz preglednice 24 je razvidno, da interaktivno tablo najpogosteje uporabljajo učitelji, ki so na 

začetku svoje poklicne kariere (0–3 leta delovne dobe; = 19,9), najmanj pa učitelji, ki so v 

fazi odmika (od 31 do 40 let delovne dobe; = 14,8). 

Preglednica 24: Uporaba interaktivne table glede na delovno dobo v šolstvu

Stopnja pridobljene izobrazbe
Povprečno število ur 

uporabe interaktivne table

Sig.

Začetek kariere (od 0 do 3 leta delovne dobe) 19,9 0,010

Stabilizacija (od 4 do 6 let delovne dobe) 17,9

Eksperimentiranje in samoocenjevanje (od 7 do 18 let 

delovne dobe)

16,4

Umirjenost in konservativnost (od 19 do 30 let delovne 

dobe)

13,6

Odmikanje (od 31 do 40 let delovne dobe) 14,8

Iz preglednice 25 je razvidno, da grafično računalo največ uporabljajo učitelji z višješolsko 

izobrazbo ( = 21,6), najmanj pa najvišje izobraženi učitelji – s končanim znanstvenim 

magisterijem ali doktoratom ( = 14,4). 
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Preglednica 25: Razlike v odgovorih glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

Trditev Stopnja pridobljene izobrazbe Povprečno število ur Sig.

Pri izvedbi 

pouka –
uporaba 

grafičnega 
računala

Višješolska izobrazba 21,6 0,011

Visokošolska strokovna izobrazba 15,4

Univerzitetna izobrazba 15,3

Specialistična izobrazba/strokovni magisterij 17,1

Znanstveni magisterij/doktorat 14,4

Iz preglednice 26 je razvidno, da: 

– za načrtovanje pouka in pripravo nanj IKT najpogostejte uporabljajo učitelji z nazivom 

svetnik ( = 21,21), najmanj pa učitelji brez naziva ( = 15,11); 

– pri izvedbi pouka interaktivno tablo najpogosteje uporabljajo učitelji brez naziva 

(  = 16,8); najmanj pa učitelji z nazivom mentor ( = 12,9); 

– pri izvedbi pouka grafično računalo najpogosteje uporabljajo učitelji brez naziva 

(  = 17,2); najmanj pa učitelji z nazivom svetnik ( = 11,1); 

– pri izvedbi pouka e-gradiva najpogosteje uporabljajo učitelji z nazivom svetnik ( = 18,7); 

najmanj pa učitelji z nazivom mentor ( = 14,9). 

Preglednica 26: Razlike v odgovorih glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

Trditev Naziv Povprečno število ur Sig.

Za načrtovanje pouka in 
pripravo nanj

Brez naziva 15,1 0,049

Mentor 17,6

Svetovalec 16,7

Svetnik 21,2

Pri izvedbi pouka – uporaba 

interaktivne table

Brez naziva 16,8 0,036

Mentor 12,9

Svetovalec 16,8

Svetnik 13,2

Pri izvedbi pouka – uporaba 

grafičnega računala
Brez naziva 17,2 0,003

Mentor 12,5

Svetovalec 16,3

Svetnik 11,1

Pri izvedbi pouka – uporaba e-

gradiv

Brez naziva 14,9 0,040

Mentor 17,5

Svetovalec 18,2

Svetnik 18,7

Ugotovitev: S hipotezo 2 smo predvidevali, da obstajajo statistično značilne razlike med 

demografskimi značilnostmi učiteljev in številom ur uporabe IKT pri pouku na srednjih 

strokovnih in poklicno-tehniških šolah. Rezultati analize kažejo, da statistično značilne razlike
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obstajajo samo pri določenih trditvah, tj. v primeru, če med seboj primerjamo učitelje glede na 

delovno dobo v šolstvu in glede na naziv, zato hipotezo 2 delno sprejmemo. 

H3: Uporaba IKT pri učitelju srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol pri pouku (odvisna 

spremenljivka) je pozitivno povezana s podporo vodstva glede uporabe IKT (neodvisna 

spremenljivka).  

Za ugotavljanje morebitnih smeri in jakosti povezanosti med spremenljivkami smo uporabili 

korelacijsko analizo. 

V preglednici 27 je prikazana povezanost med novima spremenljivkama »Uporaba IKT pri 

učitelju« in »Podpora vodstva glede uporabe IKT«. Povezanost je pozitivna (z večanjem 

vrednosti ene spremenljivke se veča tudi vrednost druge spremenljivke) in močna

(korelacijski koeficient 0,61). 

Preglednica 27: Povezanost spremenljivk »Uporaba IKT pri učitelju« in »Podpora

vodstva glede uporabe IKT«

Uporaba IKT učitelja

Podpora vodstva 0,61
**

Opomba: ** Statistično značilna korelacija pri p = 0,01. 

Na osnovi analize tako hipotezo 3 lahko sprejmemo.

H4: Uporaba IKT pri učitelju srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol pri pouku (odvisna 

spremenljivka) je pozitivno povezana s številom dodatnih strokovnih usposabljanj 

učiteljev (neodvisna spremenljivka). 

Med novo spremenljivko »Uporaba IKT pri učitelju« in številom dodatnih strokovnih 

usposabljanj učiteljev na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah (korelacijski 

koeficient 0,446) obstaja pozitivna srednja (zmerna) povezanost. To pomeni, da se z večanjem 

števila ur dodatnih strokovnih usposabljanj učiteljev na področju IKT veča tudi njihova 

uporaba IKT. 

Ugotovitev: S hipotezo 4 smo predvidevali, da je uporaba IKT pri učitelju srednjih strokovnih 

in poklicno-tehniških šol pri pouku pozitivno povezana s podporo vodstva glede uporabe IKT. 

To domnevo smo preverili s korelacijsko analizo. Rezultati le-te kažejo, da lahko hipotezo 4 v

celoti sprejmemo. 
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5 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 

V nalogi smo želeli raziskati, v kolikšni meri učitelji v slovenskih srednjih strokovnih in 

poklicno-tehniških šolah uporabljajo IKT pri pouku in kateri so tisti dejavniki, ki jih 

spodbujajo k temu. 

5.1 Povzetek ugotovitev raziskave

V teoretičnem delu smo predstavili sistem srednješolskega izobraževanja v Sloveniji ter ga v 

nadaljevanju primerjali z izbranimi srednješolskimi sistemi v Evropi. Sledil je podrobnejši 

opis poklica učitelj, njegove vloge in lastnosti v teh šolah. Prvi del teoretičnega dela smo 

zaključili z opisom teorije, metod poučevanja in strukturnih elementov pouka, obenem pa smo 

pojasnili tudi motivacijo učiteljev za izobraževanje. V nadaljevanju teoretičnega dela smo 

pozornost namenili IKT v izobraževanju. V sklopu tega dela smo opisali uporabo IKT v 

izobraževanju, orisali informatizacijo slovenskih šol in podrobneje predstavili projekte v 

okviru informatizacije slovenskih šol. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo, v katero smo vključili vse 

učitelje srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol v Sloveniji. Ta del temelji na 

kvantitativni raziskavi, ki temelji na anketnem vprašalniku, izdelanem za potrebe raziskave.

Prejeli smo 265 popolnoma rešenih vprašalnikov (10,9-odstoten odziv). Reprezentativnost 

vzorca potrjujemo po spolu, starosti in stopnji pridobljene izobrazbe. 

V povprečju so učitelji preučevanih šol zadovoljni z dostopnostjo programske in strojne 

opreme na šoli. Večina jih dela v učilnicah, kjer imajo računalnik z dostopom do Interneta 

(66,8 %), računalniško učilnico pa jih vsaj enkrat na mesec uporablja 69,8 %. Učitelji v 

obravnavanih šolah so sposobni uporabljati računalnik in Internet, saj se je 50,6 % vseh 

opredelilo za usposobljene (usposobljeni ali zelo usposobljeni) za uporabo računalnika in 

Interneta, za delno usposobljene pa se je označilo 39,6 %. 65,3 % učiteljev se vsaj enkrat na

leto udeleži dodatnih strokovnih izobraževanj s področja uporabe IKT pri pouku. Pogostost 

udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih s tega področja raste s pridobljenim nazivom 

učitelja. 

Učitelji preučevanih šol za načrtovanje pouka in pripravo nanj na teden v povprečju porabijo 

do 16 ur, pri izvedbi pouka porabijo več kot 24 ur, za komunikacijo s starši, sodelavci in 

učenci pa na teden porabijo do 16 ur. Iz opisanega predvidevamo, da so naši anketiranci v 

večini učitelji matematike in/ali računalništva, ki v vseh fazah učnega procesa največ 

uporabljajo IKT.  

Raziskava je v nadaljevanju pokazala, da so učitelji preučevanih šol usposobljeni za uporabo 

računalnika in Interneta, vendar pa te spretnosti lahko še nadgradijo (M je v vseh primerih 

< 4). Prav tako so zmožni dostopati, analizirati in prenašati znanje na učenca z uporabo IKT. 
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Tudi to znanje lahko še nadgradijo, kar jim bo omogočilo še učinkovitejšo uporabo IKT v 

pedagoškem procesu. 

Vodstvo šole učitelje preučevanih šol spodbuja k uporabi IKT, vendar pa za dodatno delo v 

zvezi s tem ne »nagrajuje«. V nadaljevanju smo učitelje segmentirali v dve homogeni skupini 

glede na njihovo mnenje o spodbudah vodstva. V prvi skupini so učitelji, ki spodbudo 

učiteljem od vodstva šole ocenjujejo kot visoko (M med 3,25 in 4,46), v drugi skupini pa so 

učitelji, ki spodbudo učiteljem od vodstva šole ocenjujejo kot nizko (M med 2,57 in 2,75). 

V nadaljevanju smo z namenom zmanjševanja števila spremenljivk izvedli faktorsko analizo. 

Tako dobljene nove spremenljivke smo v nadaljevanju uporabili pri analiziranju posameznih 

hipotez (preglednica 28), ki smo jih predstavili v poglavju od 4.2.4. 

Pri prvi hipotezi smo predpostavljali, da je uporaba IKT pri učitelju na srednjih strokovnih in 

poklicno-tehniških šolah povezana z računalniško in internetno pismenostjo teh šol. Pri 

preverjanju hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo. Analiza je pokazala močno pozitivno 

povezanost med spremenljivko »Uporaba IKT pri učitelju« in novimi spremenljivkami 

(Usposobljenost uporabe IKT, Uporaba računalnika na splošno, Uporaba posameznih 

programov, Uporaba Interneta in elektronske pošte), zato smo hipotezo 1 sprejeli. 

V drugi hipotezi smo predpostavljali, da obstaja statistično značilna razlika med 

demografskimi značilnostmi vzorca učiteljev in številom ur uporabe IKT pri pouku na 

preučevanih šolah. Hipotezo smo preverili z Mann-Whitneyjevim U-testom in Kruskal-

Wallisovim testom. Rezultati analize kažejo, da statistično značilne razlike obstajajo samo pri 

določenih trditvah, tj. v primeru, če med seboj primerjamo učitelje glede na delovno dobo v 

šolstvu in glede na naziv, zato smo hipotezo 2 delno sprejeli.

V tretji hipotezi smo predvidevali, da je uporaba IKT pri učiteljih preučevanih šol pozitivno 

povezana s podporo vodstva glede uporabe IKT. Analiza je naša predvidevanja potrdila. 

Zaznati je bilo močno pozitivno povezanost (korelacijski koeficient 0,61), ki kaže na to, da se

z večanjem podpore vodstva šole glede uporabe IKT veča tudi uporaba IKT pri učiteljih na 

teh šolah. Hipotezo smo v celoti sprejeli. 

V četrti hipotezi smo predvidevali, da je uporaba IKT pri učiteljih preučevanih šol pozitivno 

povezana s številom njihovih dodatnih strokovnih usposabljanj. Hipotezo smo v celoti 

sprejeli, saj je povezanost med novo spremenljivko »Uporaba IKT pri učitelju« in številom 

dodatnih strokovnih usposabljanj učiteljev na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah

(korelacijski koeficient 0,45) pozitivna in srednje močna (zmerna). To pomeni, da se z 

večanjem števila ur dodatnih strokovnih usposabljanj učiteljev na področju IKT veča tudi 

njihova uporaba IKT. 
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Preglednica 28: Hipoteze 

Številka 
hipoteze

Opis hipoteze
Sprejetje 

hipoteze

H1 Uporaba IKT na srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah je 
povezana z računalniško in internetno pismenostjo učiteljev teh šol.

Da

H2 Obstajajo statistično značilne razlike med demografskimi 
značilnostmi vzorca – učiteljev (spol, starost, delovna doba, stopnja 
izobrazbe, pridobljen naziv; neodvisne spremenljivke) – in 

številom ur uporabe IKT pri pouku na slovenskih srednjih in 
poklicno-tehniških šolah (odvisna spremenljivka). 

Delno

H3 Uporaba IKT pri učitelju srednjih strokovnih in poklicno-tehniških 
šol pri pouku (odvisna spremenljivka) je pozitivno povezana s 
podporo vodstva glede uporabe IKT (neodvisna spremenljivka). 

Da

H4 Uporaba IKT pri učitelju srednjih strokovnih in poklicno-tehniških 
šol pri pouku (odvisna spremenljivka) je pozitivno povezana s 
številom dodatnih strokovnih usposabljanj učiteljev (neodvisna 
spremenljivka). 

Da

5.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje

V raziskavi smo se osredotočili na uporabo nekaterih IKT in Interneta pri pouku v srednjih 

strokovnih in poklicno-tehniških šolah. Temu bi lahko sledila raziskava drugih dejavnikov, ki 

vplivajo na uporabo IKT v teh šolah, prav tako pa bi se lahko enaka raziskava prenesla na 

osnovne, preostale srednje šole in morda tudi na šole z dijaki s posebnimi potrebami. 

Naša raziskava je lahko podlaga nadaljnjim raziskavam, npr. o postavitvi IKT v učilnicah, 

urejenosti prostora (postavitev opreme IKT v učilnicah).  
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Priloga 1 

Vabilo k sodelovanju v raziskavi  
(spremni dopis ravnateljem na posamezni šoli)

Spoštovana gospa ravnateljica, gospod ravnatelj!

Sem Igor Koselj. Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem pod vodstvom 

mentorice izr. prof. dr. Viktorije Florjančič pišem magistrsko nalogo z naslovom 

Računalniška in internetna pismenost učiteljev slovenskih srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šol.

Prosim vas, da priloženi anketni vprašalnik, dostopen na e-povezavi ______________, 

posredujete svojim sodelavcem – učiteljicam in učiteljem – in jim tako omogočite 

sodelovanje v anketi.  

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika jim bo vzelo največ deset minut. Vprašalnik je 

popolnoma anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za namene magistrske naloge 

in bodo podani v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov.

Za morebitna dodatna vprašanja in rezultate anketiranja sem dosegljiv na telefonski številki 

031 867 577 in/ali na e-naslovu ikoselj@gmail.com. 

Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.

Ljubljana, ____________ Igor Koselj 
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Vabilo k sodelovanju v raziskavi 
(predgovor vprašalnika)

Spoštovana gospa učiteljica, gospod učitelj!

Sem Igor Koselj. Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem pod vodstvom 

mentorice izr. prof. dr. Viktorije Florjančič pišem magistrsko nalogo z naslovom 

Računalniška in internetna pismenost učiteljev slovenskih srednjih strokovnih in poklicno-

tehniških šol.

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika vam bo vzelo največ deset minut. Vprašalnik je 

popolnoma anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za namene magistrske naloge 

in bodo podani v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov.

Za morebitna dodatna vprašanja in rezultate anketiranja sem dosegljiv na telefonski številki 

031 867 577 in/ali na e-naslovu ikoselj@gmail.com. 

Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.

Ljubljana, ____________ Igor Koselj 





Priloga 2 

ANKETNI VPRAŠALNIK

A. RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST 

1. Ocenite svoje zadovoljstvo z dostopnostjo programske in strojne opreme na šoli.
5 – Zelo zadovoljen sem. (Imam neomejen dostop do IKT.)  

4 – Precej zadovoljen sem. (Imam dostop do IKT.)  

3 – Zadovoljen sem. (Občasno imam dostop do IKT.)  

2 – Nisem zadovoljen. (Zelo redko imam dostop do IKT.)  

1 – Sploh nisem zadovoljen. (Nimam dostopa do IKT.) 

2. V svoji učilnici imate:
o Računalnik z dostopom do interneta 

o Računalnik brez dostopa do interneta

o V učilnici nimam računalnika.

3. Šolsko računalniško učilnico uporabljate: 

o Vsak dan  

o Enkrat na teden 

o Enkrat na mesec  

o Enkrat na leto  

o Nikoli  

o Računalniške učilnice pri svojem delu ne potrebujem. 

o Na šoli nimamo računalniške učilnice.

4. Po lastni presoji ocenite svoje sposobnosti uporabe računalnika in Interneta.
5 – Zelo usposobljen sem.  

4 – Usposobljen sem. 

3 – Delno usposobljen sem. 

2 – Nisem usposobljen. 

1 – Ne znam oceniti. 

5. Kolikokrat na leto se udeležite dodatnih strokovnih izobraževanj s področja uporabe 
IKT pri pouku? 

o Trikrat na leto oziroma pogosteje 

o Dvakrat na leto 

o Enkrat na leto 

o Izobraževanj s področja IKT se ne udeležujem.
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6. Označite, koliko ur na teden uporabljate IKT.

Več 
kot 24 

ur

Od 16 

do 24 

ur

Od 8

do 16 

ur

Od 0 

do 8 ur

IKT ne 

upora-

bljam.

1. Za načrtovanje in pripravo na pouk

2. Pri izvedbi pouka – uporaba interaktivne table

3. Pri izvedbi pouka – uporaba grafičnega 
računala

4. Pri izvedbi pouka – uporaba spletne učilnice

5. Pri izvedbi pouka – uporaba e-gradiv

6. Pri izvedbi pouka – uporaba gradiv za 

samostojno učenje

7. Pri izvedbi pouka – uporaba Interneta

8. Pri izvedbi drugih šolskih dejavnosti

9. Za načrtovanje dela z učenci v računalniški 
učilnici

10. Za pripravo gradiva za spletno učilnico

11. Za delo s šolsko dokumentacijo

12. Pri komunikaciji s starši, sodelavci, učenci

7. Ocenite SVOJE strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na vaše sposobnosti uporabe 
računalnika in Interneta. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 

najslabša (nikakor se ne strinjam) in 5 najboljša ocena (popolnoma se strinjam).

Uporaba računalnika na splošno:

1. Zagon in izklop računalnika mi ne povzročata težav. 5 4 3 2 1

2. Poznam osnovne dele računalnika (zgradba 
računalnika, vhodne, izhodne enote).

5 4 3 2 1

3. Znam zagnati program (npr. Word, Excel) z gumbom 

Start ali ikono.
5 4 3 2 1

4. Znam shranjevati elektronske datoteke v mape in 

podmape na računalniku.
5 4 3 2 1

5. Računalniške programe znam namestiti na svoj 
računalnik.

5 4 3 2 1

Uporaba posameznih programov:

6. Znam urediti daljši dokument, pri čemer uporabljam 
sloge in vstavim kazalo, seznam slik ali preglednic.

5 4 3 2 1

7. Znam izdelati predstavitve/razlage s preprostimi 

animacijskimi funkcijami.
5 4 3 2 1

8. Znam prenesti fotografije s fotoaparata, optičnega 
čitalnika na računalnik in jih prikazati.

5 4 3 2 1
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Uporaba Interneta in elektronske pošte:

9. Znam uporabljati Internet za iskanje podatkov in 

informacij.
5 4 3 2 1

10. Z drugimi znam deliti znanje in izkušnje na 
pogovornem forumu/v uporabniški skupini na Internetu.

5 4 3 2 1

11. Znam uporabljati Internet za spletne nakupe in 

plačila.
5 4 3 2 1

12. Internet uporabljam za izmenjavo sporočil 
(elektronska pošta).

5 4 3 2 1

13. Pregledujem elektronsko pošto. 5 4 3 2 1

14. Z elektronsko pošto znam poslati datoteko. 5 4 3 2 1

8. Ocenite SVOJE strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na vašo usposobljenost 
uporabe IKT v pedagoškem procesu.
Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 

najslabša (nikakor se ne strinjam) in 5 najboljša ocena (popolnoma se strinjam).

1. Znam pripraviti načrt izvedbe učne ure, pri kateri
učenci uporabljajo IKT.

5 4 3 2 1

2. Znam presoditi primernost uporabe IKT pri pouku. 5 4 3 2 1

3. Na Internetu znam poiskati uporabne vire za učne 
vsebine.

5 4 3 2 1

4. Z uporabo Interneta pomagam učencem pri učenju 
(npr. izbor ustrezne spletne strani, skupina 

uporabnikov/pogovorni forumi).

5 4 3 2 1

5. Z IKT znam spremljati napredek učencev in 
ovrednotiti njihove dosežke v povezavi s cilji 
izobraževanja.

5 4 3 2 1

6. IKT znam uporabljati za vodenje finančnih ali 
administrativnih zadev, povezanih z učenci.

5 4 3 2 1

9. Ocenite SVOJE strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na vodstvo vaše šole.
Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 

najslabša (nikakor se ne strinjam) in 5 najboljša ocena (popolnoma se strinjam). 

1. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi 
razgovori. 

5 4 3 2 1

2. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi 
nastopi tistih učiteljev, ki ga že uspešno uporabljajo.

5 4 3 2 1

3. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem 

izobraževanja s tega področja.
5 4 3 2 1

4. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo 
programske in strojne opreme.

5 4 3 2 1

5. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem 
zunanjih sodelavcev za poučevanje z IKT.

5 4 3 2 1

6. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami 
in predavanji na pedagoški konferenci.

5 4 3 2 1

7. Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo 
nagradi.

5 4 3 2 1
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B. SPLOŠNI PODATKI

10. Spol 

o Ženski

o Moški

11. Starost: _____________ 

12. Delovna doba v šolstvu: _____________ 

13. Stopnja pridobljene izobrazbe 

o Višješolska izobrazba 

o Visokošolska strokovna izobrazba

o Univerzitetna izobrazba 

o Specialistična izobrazba/strokovni magisterij 

o Znanstveni magisterij, doktorat 

14. Pridobljeni naziv 

o Brez naziva 

o Mentor 

o Svetovalec 

o Svetnik

15. Statistična regija, v katero spada vaša srednja šola 
o Pomurska 

o Podravska 

o Koroška

o Savinjska 

o Zasavska 

o Spodnjeposavska 

o Jugovzhodna Slovenija 

o Osrednjeslovenska 

o Gorenjska 

o Notranjsko-kraška

o Goriška

o Obalno-kraška

16. Bi želeli v zvezi z računalniško in internetno pismenostjo učiteljev slovenskih 
srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šol še kaj sporočiti?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvala za vaš čas in pripravljenost za sodelovanje.
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DENDROGRAM 
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OPISNA STATISTIKA 

Spodbuda vodstva šole: dve skupini N Povprečje

1. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 103 4,46

2. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih učiteljev, ki IKT 
že uspešno uporabljajo.

103 4,07

3. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem izobraževanja s tega 

področja.
103 4,44

4. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in strojne opreme. 103 4,29

5. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih sodelavcev za 
poučevanje z IKT.

103 4,15

6. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in predavanji na 

pedagoški konferenci.
103 4,07

7. Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 103 3,23

1. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 162 2,75

2. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih učiteljev, ki IKT 
že uspešno uporabljajo.

162 2,71

3. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem izobraževanja s tega 

področja.
162 2,75

4. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in strojne opreme. 162 2,75

5. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih sodelavcev za 
poučevanje z IKT.

162 2,60

6. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in predavanji na 
pedagoški konferenci.

162 2,70

7. Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 162 2,57



Priloga 4 

FAKTORSKA ANALIZA – UPORABA INTERNETA IN ELEKTRONSKE POŠTE

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova metoda ujemanja 0,89

Bartlettov test Pribl. hi-kvadrat 1542,40

Razlika 15

Sig. 0,000

Komunalitete 

Začetne lastne 
vrednosti

Ekstrahacijske 

vrednosti

Znam pripraviti načrt izvedbe učne ure, pri kateri učenci 
uporabljajo IKT.

1,000 0,844

Znam presoditi primernost uporabe IKT pri pouku. 1,000 0,836

Na Internetu znam poiskati uporabne vire za učne vsebine. 1,000 0,761

Z uporabo Interneta pomagam učencem pri učenju (npr. izbor 
ustrezne spletne strani, skupina uporabnikov/pogovorni forumi).

1,000 0,769

Z IKT znam spremljati napredek učencev in ovrednotiti njihove 
dosežke v povezavi s cilji izobraževanja.

1,000 0,793

IKT znam uporabljati za vodenje finančnih ali administrativnih 
zadev, povezanih z učenci.

1,000 0,740

Celotna pojasnjena varianca 

Faktor

Začetne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa %

1 4,743 79,042 79,042 4,743 79,042 79,042

2 0,463 7,724 86,766

3 0,313 5,221 91,987

4 0,190 3,172 95,159

5 0,163 2,711 97,871

6 0,128 2,129 100,000
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Faktorska matrika 

Faktor

1

Znam pripraviti načrt izvedbe učne ure, pri kateri učenci uporabljajo IKT. 0,92

Znam presoditi primernost uporabe IKT pri pouku. 0,91

Na Internetu znam poiskati uporabne vire za učne vsebine. 0,89

Z uporabo Interneta pomagam učencem pri učenju (npr. izbor ustrezne spletne strani, 
skupina uporabnikov/pogovorni forumi).

0,87

Z IKT znam spremljati napredek učencev in ovrednotiti njihove dosežke v povezavi s 
cilji izobraževanja.

0,87

IKT znam uporabljati za vodenje finančnih ali administrativnih zadev, povezanih z 

učenci.
0,86

Grafični prikaz



Priloga 4 

FAKTORSKA ANALIZA – SPOSOBNOSTI UPORABE RAČUNALNIKA IN 
INTERNETA 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinov ukrep vzorčenja ustreznosti 0,803

Bartlettov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 1376,769

Razlika 10

Sig. 0,000

Komunalitete 

Začetne lastne 
vrednosti

Ekstrahacijske 

vrednosti

Internet uporabljam za izmenjavo sporočil (elektronska pošta). 1,000 0,852

Z elektronsko pošto znam poslati datoteko. 1,000 0,856

Internet znam uporabljati za iskanje podatkov in informacij. 1,000 0,872

Z drugimi znam deliti znanje in izkušnje na pogovornem 
forumu/v uporabniški skupini na Internetu.

1,000 0,605

Internet znam uporabljati za spletne nakupe in plačila. 1,000 0,580

Razlaga skupne variance 

Faktor

Začetne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa %

1 3,765 75,307 75,307 3,765 75,307 75,307

2 0,711 14,227 89,534

3 0,340 6,793 96,327

4 0,144 2,885 99,212

5 0,039 0,788 100,000
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Faktorska matrika 

Faktor

1

Internet znam uporabljati za iskanje podatkov in informacij. 0,934

Z elektronsko pošto znam poslati datoteko. 0,925

Internet uporabljam za izmenjavo sporočil (elektronska pošta). 0,923

Z drugimi znam deliti znanje in izkušnje na pogovornem forumu/v uporabniški 
skupini na Internetu.

0,778

Internet znam uporabljati za spletne nakupe in plačila. 0,762

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinov ukrep vzorčenja ustreznosti 0,777

Bartlettov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 817,124

Razlika 3

Sig. 0,000

Grafični prikaz
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Komunalitete 

Začetne lastne 
vrednosti

Ekstrahacijske 

vrednosti

Znam urediti daljši dokument, pri čemer uporabljam sloge in 
vstavim kazalo ter seznam slik ali preglednic.

1,000 0,908

Znam izdelati predstavitve/razlage s preprostimi animacijskimi 

funkcijami.

1,000 0,917

Znam uporabljati programe za urejanje preglednic. 1,000 0,920

Razlaga skupne variance 

Faktor

Začetne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa %

1 2,745 91,503 91,503 2,745 91,503 91,503

2 0,138 4,593 96,096

3 0,117 3,904 100,000

Grafični prikaz
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Faktorska matrika 

Faktor

1

Znam uporabljati programe za urejanje preglednic. 0,959

Znam izdelati predstavitve/razlage s preprostimi animacijskimi funkcijami. 0,958

Znam urediti daljši dokument, pri čemer uporabljam sloge in vstavim kazalo ter 
seznam slik ali preglednic.

0,953

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinov ukrep vzorčenja ustreznosti 0,856

Bartlettov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 1248,662

Razlika 10

Sig. 0,000

Komunalitete 

Začetne lastne 
vrednosti

Ekstrahacijske 

vrednosti

Zagon in izklop računalnika mi ne povzročata težav. 1,000 0,769

Poznam osnovne dele računalnika (zgradba računalnika, vhodne in 
izhodne enote).

1,000 0,828

Znam zagnati programe za urejanje dokumentov, preglednic in 

programe za predstavitve.

1,000 0,909

Znam shranjevati elektronske datoteke v mape in podmape na 

računalniku.

1,000 0,841

Računalniške programe znam namestiti na svoj računalnik. 1,000 0,625

Razlaga skupne variance 

Faktor

Začetne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa %

1 3,972 79,442 79,442 3,972 79,442 79,442

2 0,490 9,807 89,249

3 0,265 5,299 94,548

4 0,183 3,669 98,217

5 0,089 1,783 100,000
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Faktorska matrika 

Faktor

1

Znam zagnati programe za urejanje dokumentov, preglednic in programe za 

predstavitve.

0,954

Znam shranjevati elektronske datoteke v mape in podmape na računalniku. 0,917

Poznam osnovne dele računalnika (zgradba računalnika, vhodne in izhodne enote). 0,910

Zagon in izklop računalnika mi ne povzročata težav. 0,877

Računalniške programe znam namestiti na svoj računalnik. 0,791

Grafični prikaz
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FAKTORSKA ANALIZA – PODPORA VODSTVA 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinov ukrep vzorčenja ustreznosti 0,898

Bartlettov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 1707,258

Razlika 21

Sig. 0,000

Komunalitete 

Začetne lastne 
vrednosti

Ekstrahacijske 

vrednosti

1. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 1,000 0,816

2. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih 
učiteljev, ki IKT že uspešno uporabljajo.

1,000 0,772

3. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem 
izobraževanja s tega področja.

1,000 0,796

4. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in 
strojne opreme.

1,000 0,791

5. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih 
sodelavcev za poučevanje z IKT.

1,000 0,795

6. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in 
predavanji na pedagoški konferenci.

1,000 0,793

7. Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 1,000 0,457

Razlaga skupne variance 

Faktor

Začetne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa %

1 5,121 73,155 73,155 5,121 73,155 73,155

2 0,795 11,353 84,508

3 0,344 4,912 89,420

4 0,260 3,715 93,135

5 0,193 2,759 95,894

6 0,158 2,261 98,155

7 0,129 1,845 100,000



Priloga 4 

Faktorska matrika 

Faktor

1

1. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z letnimi razgovori. 0,904

3. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT s spodbujanjem izobraževanja s tega 

področja.
0,892

5. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vključevanjem zunanjih sodelavcev za 
poučevanje z IKT.

0,892

6. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z demonstracijami in predavanji na 

pedagoški konferenci.
0,890

4. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z nabavo programske in strojne opreme. 0,889

2. Vodstvo šole spodbuja uporabo IKT z vzornimi nastopi tistih učiteljev, ki IKT že 
uspešno uporabljajo.

0,879

7. Vodstvo šole uporabo IKT in dodatno delo z njo nagradi. 0,597

Grafični prikaz





Priloga 5 

HIPOTEZE 

Uporaba 

računalnika na 
splošno (FA)

Uporaba 

posameznih 

programov (FA)

Uporaba 

Interneta in 

elektronske 

pošte (FA)
Uporaba 

IKT (FA)

Uporaba 

računalnika 
na splošno 
(FA)

Pearsonov koeficient 

korelacije

1 0,789** 0,769** 0,567**

Sig. (dvostranski) 0,000 0,000 0,000

N 265 265 265 265

Uporaba 

posameznih 

programov 

(FA)

Pearsonov koeficient 

korelacije

0,789** 1 0,781** 0,656**

Sig. (dvostranski) 0,000 0,000 0,000

N 265 265 265 265

Uporaba 

Interneta in 

elektronske 

pošte (FA)

Pearsonov koeficient 

korelacije

0,769** 0,781** 1 0,739**

Sig. (dvostranski) 0,000 0,000 0,000

N 265 265 265 265

Uporaba IKT 

(FA)

Pearsonov koeficient 

korelacije

0,567** 0,656** 0,739** 1

Sig. (dvostranski) 0,000 0,000 0,000

N 265 265 265 265

Uporaba IKT 

(FA)

Podpora vodstva 

(FA)

Uporaba IKT (FA) Pearsonov koeficient korelacije 1 0,613
**

Sig. (dvostranski) 0,000

N 265 265

Podpora vodstva (FA) Pearsonov koeficient korelacije 0,613
**

1

Sig. (dvostranski) 0,000

N 265 265


