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POVZETEK 

Informacijska tehnologija (IT) vse bolj posega tudi na področje glasbenega šolstva. Z njo 

lahko danes informacije v različnih oblikah, kot so: govor, zvok, glasba, notni zapis, slika, 

grafika, animacija in video, hkrati uporabljamo in predstavljamo. Skupek teh tehnologij in 

medijev lahko pojmujemo kot sodobni multimedijski sistem, ki nam služi pri izbiri, 

načrtovanju in oblikovanju učnega okolja. Magistrska naloga obravnava filozofijo in prakso 

razvoja učnega okolja, upravljanja izobraževanja in uporabljanja multimedijskih vsebin. Z 

raziskavo smo pridobili vpogled v razširjenost in poznavanje e-izobraževanja med učitelji in 

učenci v glasbenem izobraževanju v slovenskem prostoru, ki kaže, da je kljub napredovanju 

sodobnih tehnologij njihova uporaba pri nas še nizka.  

Ključne besede: glasbeno izobraževanje, e-izobraževanje, e-učenje, e-učne vsebine, IT, 

multimedijski sistemi, učno okolje, upravljanje 

SUMMARY 

Information technology (IT) is more and more useful also for a Music education environment. 

With its help we can use and present an information in many different ways such as: a speech, 

a sound, a music, a music record, a picture, a graphic, an animation and a video. Together, 

these technology and media-instruments can be named as a Modern Multimedia System, 

which we can use to choose, to plan and to form learning environment. Master thesis deals 

with philosophy and practice of the learning environment, management education and 

application of multimedia. With this research we have gained insight into the prevalence and 

knowledge of e-learning between teachers and students in music education in the Slovenian 

territory, which shows that despite advancement of modern technologies and their application 

to us is low. 

Key words: music education, e-education, e-learning, e-learning content, IT, multimedia 

systems, learning environment, management 
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1 UVOD  

Informacijske tehnologije (IT) so kot krovni izraz za širok nabor strojne in programske 

opreme,  s katero upravljamo in preoblikujemo različne informacijske vire (Bryan 2010, 305).  

IT lahko uporabljamo za podporo upravno-administrativnih procesov ali za podporo procesov 

poučevanja in učenja (Sulčič et al. 2004, 3). 

Informacijske tehnologije so  prispevale tudi k razvoju učnih medijev, kar lahko skupno 

pojmujemo kot multimedijski sistemi, ki jih izvajalci (učitelji, ravnatelji, administrativno 

osebje) in uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) lahko vse bolj uporabljajo v glasbeno-

izobraževalnem procesu. Pri tem je pomembno kakšna tehnološka sredstva imamo na 

razpolago in kako jih lahko mobiliziramo za nove oblike izobraževanja (Fee 2009, 154), saj je 

učinkovitost poučevanja predvsem odvisna od razvoja e-učenja oz. poučevanja (kot načina 

podajanja znanja) in oblikovanja e-vsebin (Florjančič 2010, 189-191). 

Izobraževanje s pomočjo IT zato pred management postavlja nove izzive in naloge (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 192). Tako izobraževanje je postalo nova oblika pridobivanja 

informacij, znanja in formalne izobrazbe, ki z uporabo informacijske tehnologije ponuja 

izobraževalne storitve širokemu krogu uporabnikov na sistematičen način. Sočasno se 

povečuje medsebojna odvisnost; ta narekuje sodobne metode poučevanja, večjo skrb za 

kakovost izobraževanja, hitrejše odzivanje na spremembe in večjo skrb za uporabnike 

izobraževalnih storitev (Dimovski in Penger 2005, 66). 

Management izobraževalne ustanove mora za uresničitev  sprememb postaviti jasne poslovne 

zahteve, katerim bodo sledile aktivnosti oblikovanja učnega okolja, podprtega z IT-jem 

(Bryan 2010, 309). 

1.1 Teoretična izhodišča in oris problematike   

Glasbeno izobraževanje je pred odločnejšimi razvojnimi zahtevami po spreminjanju. Dejstvo 

je, da število novih storitev, povezanih z IT, narašča veliko hitreje, kot se na spremembe lahko 

pripravijo učitelji glasbe in uporabniki glasbenih storitev. Management glasbeno-

izobraževalne ustanove mora spremeniti svojo pedagoško in didaktično paradigmo, da ne bo 

prevladovalo prilagajanje obstoječemu, temveč bo v ospredje postavil razvojno funkcijo 

(Dimovski in Penger 2005, 66),  kar pomeni, da bo zasnoval in razvil ustrezen način e-učenja 

in poučevanja na predpostavki, da zagotavljanje glasbenih storitev poteka delno oziroma v 

celoti znotraj učnega okolja oziroma e-učilnice (Sulčič et al. 2004). Seveda to ne pomeni zgolj 

namestitve učnega okolja na fizični strežnik, temveč posledično zahteva načrtovanje, razvoj in 

vključitev izobraževalnih vsebin, to je e-gradiv v glasbeno-izobraževalni proces, s tem pa tudi 

testiranje, ponujanje podpore, vzdrževanje, ter nadzor delovanja in načrtovanja nadgradnje 

takega učnega okolja (Keenov in Papamarkos 2003). Uspešnost zagovarjanja e-učenja in 
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poučevanja v glasbeno-izobraževalni ustanovi se začne, ko vsakdo (management šole, 

izvajalci in uporabniki glasbenih storitev, starši, okolje …) začne sprejemati nov način 

razmišljanja in videti e-izobraževanje kot projekt, ki se nikoli resnično ne konča (Fee 2009, 

28). Žal pa realnost odraža drugačne poglede mnogih, ki gledajo na e-izobraževanje z 

napačnega stališča, poudarja Fee (2009, 11). To pa predstavlja poglavitne ovire in vzroke, da 

se prednosti takega izobraževanja v praksi ne uresničijo v možnem obsegu.  

Raziskovalni problem - uporaba multimedijskih sistemov za namene glasbenega 

izobraževanja – izhaja iz dejstva, da: 

-  je vpeljava IT za podporo administrativnim in izobraževalnim procesom odvisna od 

managementa glasbeno-izobraževalne ustanove, ustreznega strokovnega osebja ter 

natančnega poznavanja IT (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 18); 

-  je uporaba IT pri glasbeno-izobraževalnih programih odvisna predvsem od 

samoiniciativnosti izvajalcev in uporabnikov, ki priznavajo, da jim IT omogoča 

dostopanje do naprednih izobraževalnih izkušenj (Digolo 2011, 137); 

- nova strojna in programska oprema, namenjena oblikovanju in branju glasbeno-

izobraževalnih vsebin, povzroča dodatna usposabljanja ter prilagajanja. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen magistrske naloge je preučiti možnosti uporabe informacijskih tehnologij na področju 

glasbenega izobraževanja, za katerega veljajo določene posebnosti (tehnološka drugačnost in 

metodološki vidik) in spoznati sisteme za upravljanje vsebin, ki jih lahko uporabljamo za 

upravljanje in organiziranje administrativnega in izobraževalnega procesa. Z raziskavo smo 

želeli pridobiti vpogled v sprejemljivost in poznavanje IT med udeleženci (izvajalci in 

uporabniki), njihovo naklonjenost e-učenju in poučevanju ter uporabo e-gradiv na področju 

glasbenega izobraževanja.  

Cilj magistrske naloge je:  

- preučiti ustrezno domačo in tujo literaturo, ki se nanaša na IT in sisteme za upravljanje 

vsebin, ki jih lahko vključimo v glasbeno-izobraževalni proces; 

- ugotoviti odnos  managementa šole in njenih izvajalcev pri zasnovi, razvoju in 

sprejemljivosti  e-učenja in poučevanja; 

- ugotoviti med izvajalci in uporabniki glasbenih storitev, kakšno je poznavanje in 

uporabnost multimedijskih sistemov, ki ponujajo rešitve na področju glasbenega 

izobraževanja; 

- ugotoviti raven uporabljanja e-gradiv pri izvajalcih in uporabnikih glasbenih storitev; 

- ugotoviti in primerjati odgovore udeležencev (izvajalci, uporabniki) na anketna 

vprašanja, ki so predmet raziskave; 



 

3 

- z dobljenimi rezultati prispevati k nadaljnjemu načrtovanju glasbenega e-izobraževanja, 

izbiri najustreznejših sistemov za upravljanje vsebin in oblikovanju e-gradiv. 

Pred raziskovanjem smo si postavili naslednje hipoteze: 

- H1:  Učitelji manj uporabljajo e-gradiva pri glasbenem pouku kot učenci. 

- H2: Naklonjenost managementa šole do e-učenja in poučevanja vpliva na njegovo 

sprejemljivost med učitelji. 

- H3: Naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja in poučevanja pri glasbenem 

izobraževanju je odvisna od njihovega poznavanja IT. 

- H4: Učitelji se v primerjavi z učenci bolj strinjajo, da e-učenje ponuja nove oblike 

izobraževanja. 

- H5: Učitelji menijo, da je pomanjkanje strojne in programske opreme, ki je primerna za 

e-učenje in poučevanje, osnovna ovira za širšo uporabo pri glasbenem izobraževanju. 

Postavljene hipoteze bodo v raziskovalnem delu empirično preverjene. Rezultati raziskave 

bodo pomagali razumeti, zakaj v učnem okolju glasbenega izobraževanja e-učenje in 

poučevanje ter e-gradiva še niso množično razširjena.  

Podrobno bo predstavljen primer glasbeno-izobraževalne ustanove, ki v slovenskem prostoru 

že uporablja učno okolje, podprto s CMS sistemom za potrebe izvajanja glasbenih programov 

– modulov. S tem primerom dobre prakse želimo prikazati možne poti za razvoj, kreativnost 

in upravičeno uporabo IT na področju izvajanja glasbenega izobraževanja.  

1.3 Omejitve raziskave in opredelitev predpostavk 

V raziskavi smo se omejili: 

- izključno le na vire, ki obravnavajo  informacijsko tehnologijo, ki omogoča izvedbo 

glasbenega e-izobraževanja; 

- na vzorec, ki ga sestavljata dve podskupini, to so izvajalci (učitelji, ravnatelji) in 

uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) glasbeno-izobraževalnih storitev; 

- na spletno učno okolje,  

- na programsko in strojno opremo, ki omogoča izdelavo in produkcijo glasbeno-

izobraževalnih vsebin. 

Pri raziskavi smo predpostavili: 

- da je  kakovost raziskave odvisna od izvedbe anketiranja in analize podatkov; 

- da je izbrani vzorec opazovane statistične populacije reprezentativen; 

- da bi podobne rezultate analize verjetno dobili tudi v tistem slovenskem prostoru, ki ni bil 

deležen raziskave. 
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1.4 Metode raziskovanja 

Raziskava je bila sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge 

smo predstavili pomen e-izobraževanja na področju glasbe v današnji informacijski družbi. 

Prva uporabljena metoda je bila preučevanje strokovne literature tujih in domačih avtorjev. 

Preučevanje te literature je bila osnova za predstavitev teoretičnih izhodišč za obravnavano 

tematiko, to je informacijsko tehnologijo, ki omogoča e-učenje, upravljanje glasbeno-

izobraževalnih vsebin in njihovo oblikovanje. Ta strokovna literatura je sodila med 

sekundarne vire naloge. 

Druga uporabljena metoda je bila metoda analize primera dobre prakse izbrane glasbeno-

izobraževalne ustanove, ki pri določenih glasbenih programih že uporablja e-izobraževanje. 

Cilj te analize je bil ponuditi vpogled v tak način izobraževanja, v uporabo učnega okolja in e-

gradiv v izbrani šoli.  

Za izvedbo empiričnega dela naloge smo pripravili anketni vprašalnik, ki je bil poslan 

uporabnikom in izvajalcem glasbeno-izobraževalnih storitev v izbranih glasbenih šolah v RS, 

v obdobju med februarjem in majem 2012. Statistično populacijo, ki je bila predmet 

raziskave, sta sestavljali dve podskupini. Prvo podskupino populacije so sestavljali uporabniki 

glasbeno-izobraževalnih storitev (učenci, dijaki, študenti in odrasli), drugo podskupino pa 

izvajalci glasbeno-izobraževalnih storitev (učitelji, ravnatelji). Anketni vprašalnik je bil 

posebej oblikovan za izvajalce in posebej za uporabnike, v večini primerov z enakimi 

vprašanji. To je bilo predvsem pomembno za ugotavljanje in pojasnjevanje odnosov teh dveh 

vzorcev, ki sta bila predmet raziskovanja, pri metodi analize odvisnosti in medsebojne zveze 

med opazovanimi spremenljivkami.  

Izbrana je bila kvantitativna metoda – anketa kot način zbiranja podatkov v obliki vprašalnika 

z vprašanji zaprtega tipa. Izpolnjene vprašalnike smo obdelovali v programskem paketu 

SPSS.  

V SPSS smo pri nekaterih spremenljivkah še dodatno nastavili tip spremenljivk, opisne 

podatke pa za potrebe analiz pretvorili v številčne. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili χ2
 test, Pearsonov koeficient korelacije, regresijsko 

analizo, t-test za neodvisna vzorca ter t-test za en vzorec (Rovan in Turk 2001).  
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2 MULTIMEDIJSKI SISTEMI V GLASBENO-IZOBRAŽEVALNEM UČNEM 

OKOLJU 

Multimedija je danes zelo razširjen in aktualen pojem, ki zajema področje računalniške, 

telekomunikacijske in široke potrošniške elektronske industrije (Horvat in Stergar 2002, 10). 

Steinmetz in Nahrstedtova (2004, 2) navajata, da z vidika uporabnika, "multimedija" pomeni, 

podajanje informacije v obliki zvočnih signalov ali gibljivih slik. Multimedija omogoča 

široko paleto novih aplikacij, od katerih so nekatere še vedno v poskusni fazi. Ko 

analiziramo tako široko področje, kot je multimedija z znanstvenega vidika, je težko, da bi se 

izognili razmišljanju o vplivu teh novih tehnologij na družbo kot celoto.  

Lorettova (2012) definira pojem multimedija kot skupek tehnologij, ki s pomočjo računalnika 

predstavlja besedilo, avdio, video, animacij itd. 

Multimedija različnim ljudem predstavlja različne stvari v različnih okoljih. Krašna (2010, 

11–12) jo definira kot: 

- medijsko predstavitev integriranih podatkov, besedila, slik, zvoka in videa, shranjenih na 

lokalnih pomnilnih medijih; 

- medijsko predstavitev integriranih podatkov, besedila, slik zvoka in videa, v realnem času 

prek določenega tipa telekomunikacijskih povezav in telekomunikacijske mreže. 

Informacija je danes generirana ali uporabljena na različnih mestih v istem času. Tako nastane 

potreba po delitvi te informacije s katerim koli, ki je udeležen v izobraževalnem procesu. 

Poleg podatkov tudi govor, video, avdio predstavljajo informacije, ki jih je treba prenašati v 

omrežje uporabnikov glasbenega izobraževanja. Seveda ti zahtevajo višjo stopnjo 

digitalizacije z večjo kapaciteto, inteligenco, fleksibilnostjo in varnostjo (Anžič 2012).  

2.1 Internet, informacijsko-komunikacijski sistem  

Internet je globalno omrežje različnih računalnikov in omrežij, ki se razteza po domala vsem 

svetu in povezuje/vključuje računalnike vseh celin in mnogi ga imenujejo kar omrežje 

omrežij, ker so z njim povezana različna krajevna in globalna omrežja in ker je vanj 

vključenih največ računalnikov na svetu (Lokar in Wechtersbach 1997, 126–127).  

Priključiti se na internet v najširšem smislu Oblak in Petrič (2005, 13–14) pojmujeta kot 

vstopiti na splet in preko njega družbeno, kulturno ali politično delovati. Na ta način 

pridobiva svetovni splet (World Wide Web) pomembne razsežnosti kot družben in kulturni 

fenomen. Splet je namreč v komunikološkem jeziku platforma, ki posreduje oziroma je 

medijski posrednik med družbenimi akterji, ki se prek svojih spletnih mest predstavljajo 

navzven (podjetja, javni zavodi, državni organi, nevladne organizacije in društva, umetniki, 
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glasbeniki, posamezniki itd.), in tistimi, ki vanj bolj ali manj naključno in bolj ali manj 

pogosto stopajo kot njegovi uporabniki. 

Na internetu lahko črpamo poslovne informacije, izobraževalne vire, datoteke z 

najrazličnejšimi pretočnimi vsebinami, državne informacije itn. Pogoji za priključitev nanj so 

zlasti razpoložljivost ustrezne strojne in programske opreme, pristopna izjava, ki običajno 

zajema spoštovanje avtorskih pravic in spoštovanje pravic drugih uporabnikov interneta, 

spoštovanje poslovnih skrivnosti, varovanje uporabniškega gesla itd. (Devetak in Vukovič 

2002, 251).  

Splet lahko v grobem analitično razdelimo na informacijsko in komunikacijsko raven. 

Informacijska raven se nanaša na zmožnost skladiščenja človeškega znanja v različne, 

relativno trajne komunikacijske formate (besedilo, slika, zvok), ki krožijo med uporabniki 

glasbenega izobraževanja prek vzpostavljanja povezav z baznimi podatki in sistemi priklica 

informacij. Na informacijski ravni globalnega medija se oblikujejo takšna komunikacijska 

razmerja med izvajalci in uporabniki, kjer povratna informacija med komunikatorji sicer ni 

izključena, je pa precej zožena in v osnovi nesimetrična. Informacijska raven tako vključuje 

svetovni splet kot skladišče dokumentov, ki so na specifičen način povezani med seboj, v 

analitičnem smislu pa se osredotoča na njihovo hipertekstualnost in kredibilnost ter 

učinkovitost priklica v odnosu do uporabnika, ki išče določene informacije. Na konkretni 

ravni nas s tega vidika zanimajo orodja, ki strukturirajo svetovni splet kot informacijski 

sistem (spletni portali, spletni iskalniki in različni servisi). Komunikacijski del pa na drugi 

strani zajema tiste elemente svetovnega spleta, ki omogočajo (ne)posredno človeško 

komuniciranje – medorganizacijsko, skupinsko ali medosebno obliko komuniciranja. S tega 

vidika se na spletu razvijajo kompleksni vzorci komunikacijskih platform, ki v najbolj 

splošnem smislu vključujejo proces izmenjave informacij, sporočil, podatkov, vsebin, gradiv 

med dvema ali več komunikatorji (Oblak in Petrič 2005, 24).  

Delovanje spleta in njegov nadaljnji razvoj pa pogojujejo varna in najširše dostopna 

širokopasovna omrežja in odpirajo nove možnosti za razvoj interaktivnih multimedijskih 

aplikacij, storitev in vsebin (MVZT 2008, 7). 

V nadaljevanju zaradi lažje predstave navajamo tehnične podatke, ki se navezujejo na 

širokopasovne storitve, ki na področju glasbenega izobraževanja omogočajo izvajanje e-

učenja in poučevanja ter prenosa multimedijskih vsebin, katere bomo po večini naslavljali z 

izrazom e-gradiva pa tudi e-vsebine. 

Širokopasovno telekomunikacijsko omrežje uporablja za prenos signalov različne prenosne 

medije s širokim uporabnim frekvenčnim območjem, razdeljenim na način, ki omogoča 

tvorjenje množice med seboj neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, 

govora in slike. Širina uporabljenega frekvenčnega pasu prenosnega medija se z razvojem 

tehnologij povečuje in s tem tudi veča hitrost prenosa podatkov. Orientacijsko so minimalne 
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in optimalne hitrosti prenosa za nekaj tipičnih internetnih dejavnosti prikazane v preglednici 

1. 

Preglednica 1: Minimalne in optimalne hitrosti prenosa za tipične internetne 
dejavnosti  

Dejavnost Minimalna hitrost (kb/s) Optimalna hitrost (kb/s) 

Brskanje po internetu  56 500 

Prenos (strujanje) filmov v DVD formatu 300 5000 (MPEG2) 

Prenos (strujanje) glasbe 64 500 

Digitalna TV  500  20000 (MPEG2)  

Igranje inštrumenta v realnem času 128 1000 

Vir: MVZT 2008, 8.  

Širokopasovna omrežja so vsa prenosna omrežja, ki uporabniku omogočajo stalno vključenost 

in veliko odzivnost pri interaktivni uporabi večpredstavnih aplikacij, storitev in vsebin, ki so v 

praktični rabi.  

Vsebine, storitve in omrežja se oblikujejo in razvijajo glede na potrebe in pričakovanja 

uporabnikov, saj je le kakovostna uporabniška izkušnja merilo kakovosti storitve in omrežja. 

Uporabnikove zahteve in pričakovanja se lahko opredelijo kot dostopnost, širokopasovnost, 

zanesljivost in varnost. 

Širokopasovne konvergenčne storitve, aplikacije in vsebine danes predstavljajo pomemben 

integralni del današnje informacijske družbe oziroma prihajajoče družbe znanja, med katerimi 

so za glasbeno izobraževanje pomembne naslednje (MVZT 2008, 9): 

- komunikacijsko-sporočilne storitve (e-pošta, SMS in MMS sporočila, forumi in 

klepetalnice, videokonference),  

- e-izobraževanje,  

- avdio-video storitve (IPTV, osebni video snemalnik), 

- druge storitve. 

Zaradi vse večjih potreb po prenosnih hitrostih med končnimi uporabniki in zaradi 

obstoječega najpogosteje uporabljenega (telekomunikacijskega) omrežja so v hrbteničnem in 

dostopovnem omrežju sedaj aktualne tri digitalne tehnologije: ATM, ISDN in DSL, ki 

ponujajo velike prenosne hitrosti (Horvat in Jenuš 2001, 141). 

Asinhroni prenosni način 

Širokopasovno omrežje, ki je zasnovano na tehnologiji asinhronega prenosnega načina (angl. 

Asynchronous Transfer Mode – ATM), zaradi svoje zasnove elastičnosti, prilagodljivosti 

preko posameznih prilagodljivih slojev omogoča prenos različnih vrst uporabniškega 
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prometa. S svojim učinkovitim upravljanjem pasovne širine in statično obdelavo prometa je 

omrežje ATM primerno za prenos različnih informacijskih izvorov. Ti izvori so lahko 

govornega tipa ali pa podatkovnega tipa. Poleg primernosti ATM omrežja za prenos govora in 

podatkov je omrežje ATM primerno tudi za prenos videa. V zadnjem času pa je tehnologija 

ATM uporabljena tudi za povezavo ADSL tehnologije do ponudnikov internetnih storitev. V 

prihodnosti bo tehnologija ATM svojo vlogo odigrala tudi pri povezavi baznih postaj mobilne 

telefonije tretje generacije (Anžič 2012, 4).  

Digitalno omrežje z integriranimi storitvami 

Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (angl. Integrated Services Digital Network – 

ISDN) predstavlja popolnoma digitalizirano telekomunikacijsko omrežje, ki lahko prenaša 

digitalno kodirano govorno informacijo, podatke, slike, video informacije itd. Pri uporabniku 

je prenos vseh teh tipov mogoč preko enega digitalnega vmesnika. Nanj je mogoče priključiti 

telefonski aparat, faksimile aparat, računalnik itn. 

Obstajata dve osnovni različici ISDN-a: 

- ozkopasovni ISDN – N-ISDN in 

- širokopasovni ISDN – B-ISDN. 

N-ISDN je digitalno omrežje, kjer so prenosne hitrosti manjše ali kvečjemu enake 

2,048 Mbit/s. 

B-ISDN digitalno omrežje omogoča doseganje prenosnih hitrosti nad 2,048 Mbit/s z 

novejšimi prenosnimi mediji (koaksialni vodi, optična vlakna), kot tudi s prenosnimi 

protokoli, med katerimi je zgoraj omenjeni ATM (Horvat in Jenuš 2001, 119–130). 

Digitalni naročniški vod  

Pri digitalnem naročniškem vodu oziroma DSL tehnologiji (angl. Digital Subscriber Line) gre 

v bistvu za celo družino podobnih tehnologij, ki jih označujemo s kratico xDSL.  Ena izmed 

zadnjih izvedenk tehnologije xDSL je VDSL.
1
 Teoretično dosega hitrosti do 52 Mbit/s v 

smeri od centrale proti naročniku in 12 Mbit/s od naročnika do centrale (Horvat in Jenuš 

2001, 141). 

Osnovne razlike med tehnologijami xDSL so v prenosni hitrosti, simetričnosti prenosa, 

dometu in primernih aplikacijah.  

Med pomembna omrežja ter omrežne povezovalne storitve štejemo poleg xDSL še: optična 

omrežja, CaTV, GSM/GPRS, UMTS, WAN, Ethernet itn. (Anžič 2012, 5).  

                                                 

1
 VDSL – very high bit rate digital subscriber line – zelo hiter digitalni naročniški vod. 
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Prostrano omrežje (angl. Wide Area Network – WAN) omogoča velike geografske razdalje in 

pokriva celotne regije, države, celine. Najbolj univerzalen in zmogljiv uporabnik WAN 

omrežja je internet. Z računalniki vstopamo v WAN omrežja preko telefonskih sistemov, 

kabelskih sistemov in zakupljenih vodov. Seveda pa te sisteme danes dopolnjujejo novi 

pristopi, kot so grid, mesh omrežja in samo nastajajoča omrežja ter peer-to-peer omrežja (na 

fizični in logični ravni). Temu se prilagajajo sodobne izobraževalne storitve, ki se razvijajo v 

smeri izrabe teh funkcionalnosti (O´Brien in Marakas 2009, 272). 

2.2 Razvoj in uporabnost informacijskih tehnologij v glasbenem izobraževanju 

Uporaba sodobnih medijev je ena temeljnih značilnosti elektronskega glasbenega 

izobraževanja. Po Gerliču (2002) so mediji sredstvo komunikacije, ki vsak po svoje 

predstavijo znanje, informacijo in izobraževalno gradivo. Elementi delovanja medijev so 

informacijski vir, sredstvo za prenos informacij in prejemnik informacije.  

Bates in Poole (2003), ki sta med vodilnimi raziskovalci na področju uporabe sodobne 

tehnologije v izobraževanju, razvrščata medije v pet osnovnih skupin: 

- govor v živo, 

- zapisano besedilo skupaj s statično grafiko, 

- avdio mediji, 

- video mediji in 

- multimedija.  

Mediji danes predstavljajo eno najpomembnejših značilnosti e-izobraževanja, saj spreminjajo 

izobraževalni proces in lahko ob ustrezni uporabi bistveno izboljšajo kakovost izobraževanja, 

s čimer omogočajo večjo prožnost zasnove in izpeljave učnih glasbenih programov (s 

prilagajanjem različnim učnim pristopom; s prožnostjo časa, tempa, prostora, vsebin 

izobraževanja), spodbujajo razvoj zahtevnejših miselnih procesov, dopuščajo večjo 

samostojnost udeležencev glasbenega izobraževanja pri učenju in omogočajo interakcijo med 

udeleženci kljub prostorski ločenosti (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 139–141). 

Multimedijske vsebine so bile do zdaj najpogosteje prenašane prek radijskih in televizijskih 

zemeljskih oddajnikov, satelitov ter kabelskih omrežij. Velika količina podatkov, ki jih 

zahteva reprodukcija dinamičnih vsebin, je bila za internet dolgo časa prevelik zalogaj. Šele 

sodobna komunikacijska tehnologija, ki omogoča velike hitrosti prenosa, je omogočila, da se 

prenos multimedijskih vsebin, namenjenih glasbenemu izobraževanju, izvaja preko interneta. 

Seveda pa zahteva uporabo ustrezne tehnologije za zajetje, preoblikovanje in razpošiljanje 

vsebin (Hlede 2012, 48). 

Delovanje medijev ni mogoče brez ustrezne tehnološke podpore (neposredno poučevanje z 

govorjeno besedo tudi obravnavamo kot medij, četudi poteka brez tehnološke podpore). Pri 
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tem so mogoče najrazličnejše oblike in kombinacije uporabe medijev, od uporabe enega 

samega medija, na primer zvoka, do hkratne uporabe več različnih medijev. Hkratna uporaba 

več različnih medijev je pripeljala do pojma multimedija.
2
 Pojem multimedija se pojavlja v 

različnih kontekstih, od katerih je vsak specifičen. Na različnih računalniških platformah 

uporabljamo različne predstavitve, koristimo večpredstavne podatkovne baze, kar pomeni, da 

večpredstavne predstavitve vsebujejo različne večpredstavne podatke. Funkcija 

večpredstavnih delovnih postaj in osebnih računalnikov pa je procesiranje teh podatkov in 

večpredstavnih podatkovnih baz, dostop do njih, ter njihovo shranjevanje (Horvat in Stergar 

2002, 10). 

Pri vpeljevanju medijev v glasbeno izobraževanje izhajamo iz zasnove programov in 

vsebinskih značilnosti. Pri odločanju, kako kombinirati in povezovati različne medije v 

programih e-izobraževanja, upoštevamo prednosti in omejitve posameznih medijev.  

Predmet nadaljnje obravnave je zvok, ki ga najpogosteje uporabljamo v glasbeno-

izobraževalnem procesu oziroma pri pripravi učnih vsebin.  

2.2.1 Zvok  

Zvok ima v glasbenem izobraževanju posebno mesto in je uporaben v različnih oblikah 

(Krašna 2010, 50). 

Chapman in Chapman (2004, 275) navajata, da obstajata dve vrsti zvoka: govor in glasba, ki 

sta najpogosteje uporabljena v multimedijski produkciji. Jezikovne vsebine govora in različne 

zvrsti glasbe pomenita, da ta dva zvoka delujeta vsak na drugačen način od drugih zvokov in 

šumov. Zaradi njunih edinstvenih lastnosti je še kako pomembna njuna vloga v 

multimedijskih sistemih.  

Procesiranje zvoka se prične z zaznavanjem valovanja zraka, kjer gre za pretvorbo 

spremembe pritiska na bobnič zunanjega ušesa, ki je posledica valovanja zraka, v proženje 

nevronov notranjega ušesa. Občutljivost človeškega ušesa je odvisna od frekvence in jakosti 

zvoka. Pri človeškem ušesu pa je pomemben tudi slišni obseg, ki se giblje med 20 Hz in 

16 kHz oz. 20 kHz. Uho je posebej občutljivo na frekvenčna področja govora, ki so podprta z 

največ informacije, to je področje od 200 Hz do 5600 Hz, čeprav je spektralni razpon govora 

od 80 Hz do 12 kHz.  

Zvok ima več značilnosti, ki jih med seboj ločimo. Višina je povezana s frekvenčno vsebino 

zvočnega signala. Pri njenem zaznavanju je podobno kot pri vseh doslej obravnavanih 

parametrih prisotna nelinearnost. Ta se v prvi vrsti kaže v odnosu med višino tona in 

                                                 

2
 Pojem multimedija danes razumemo kot integracijo videa, zvoka, grafike in zapisanih podatkov ob 

podpori iste tehnologije, najpogosteje računalnika (Bregar, Zagmajster in Radovan  2010, 140). 
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frekvenco signala. Dvakrat višja ali nižja zaznana višina tona od primerjalne namreč ne 

pomeni nujno tudi dvakrat manjše ali večje frekvence signala. Če vsebuje akustični signal 

nizke frekvence, pravimo, da je nizkofrekvenčen, če visoke, pa da je visokofrekvenčen signal. 

Pri zaznavanju višine tona poznamo tudi pojem jakosti višine tona, ki podaja kakovost 

zaznavanja in ga uporabljamo predvsem pri primerjanju enakih višin, ki pa jih dosežemo z 

različnimi signali (čisti ton, tonski kompleks, šum). Glasnost je proporcionalna amplitudi 

valovanja (Kačič 1995, 32–41). 

Pomembna značilnost zvoka je zven, ki ga tvori osnovna frekvenca skupaj z vsemi 

pripadajočimi višjimi harmonskimi frekvencami. V glasbi se uporablja za zven tudi izraz 

barva zvoka ali s tujko timbre. Zven daje glasbenemu zvoku značilno barvo. Po zvenu lahko 

med seboj razlikujemo različna glasbila, čeprav igrajo vsa isti ton. Raziskave zvena so 

usmerjene predvsem v ugotavljanje deleža višjih harmonskih frekvenc v zvenu. Zvenska 

analiza je zelo pomembna pri izdelavi klasičnih, kakor tudi pri konstruiranju sodobnih 

digitalnih glasbil (Ravnikar 1999, 32). 

Kot primer omenimo igranje istega tona na različnih inštrumentih, pri tem sta lahko višina in 

glasnost enaki. Zvok se razlikuje le po barvi. Prav tako lahko zaznavamo položaj izvora zvoka 

v prostoru, saj ušesi zaradi medsebojne razdalje sprejemata zvočne signale časovno nekoliko 

zamaknjeno. To informacijo in različnost amplitud, kjer razliko povzroči odboj zvočnih 

signalov, uporablja človek za določitev položaja izvora zvoka v prostoru. 

Danes zvočni posnetki predstavljajo pomembno vlogo v glasbenem izobraževanju, saj 

prispevajo k boljšemu pomnjenju in pomagajo pri razumevanju konceptov in zahtevnejših 

učnih procesov. Človeški glas, ki je praviloma nosilec zvočnih posnetkov, je tudi 

najnaravnejše sredstvo komuniciranja v glasbenem izobraževanju. Četudi zvok dopušča le 

enosmerno komunikacijo, pa uporabniku omogoča nadzorovano uporabo (na primer 

večkratno predvajanje, prekinitve ipd.). Zvok kot medij je skorajda nepogrešljiv pri 

glasbenem izobraževanju: učenju petja, glasbenega inštrumenta, kompozicije itn. (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 146).  

Zajetje zvoka kot nosilca zvočnega posnetka na digitalen medij je pretvorba zvočnega 

valovanja v digitalni signal s pomočjo ustreznega vmesnika. Digitalni avdio tvorimo v 

procesu vzorčenja zveznega signala, ki ga generira izvor zvoka (slika 1 kaže udarec tipke na 

klavirju). Pri zvoku je natančnost digitalne predstavitve odvisna od frekvence vzorčenja. Čim 

večja je dobljena količina informacije, tem bolj natančna je predstavitev zvoka.  
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Slika 1: Val-signal inštrumenta klavirja 

Vir: Musicality Net 2012. 

Vzorčenje je proces, v katerem zajemamo vzorce amplitude analognega signala v 

enakomernih časovnih intervalih – razmikih. Frekvenco vzorčenja določa razlika med temi 

intervali vzorčenega signala. Časovni vzorci imajo analogne amplitudne vrednosti, ki so 

zvezne in predstavljajo amplitudo analognega signala v točno določenem časovnem trenutku. 

Frekvenco vzorčenja je treba izbrati dovolj veliko, da bomo ohranili celoten spekter zvočnih 

frekvenc analognega signala za kasnejšo reprodukcijo. Zgornja meja slišnih frekvenc 

človeškega ušesa je približno 18 kHz. Pri digitalizaciji zvoka za zapis na DAT
3
 je frekvenca 

vzorčenja 88 kHZ. Vsak vzorec je predstavljen s 16 ali 24 biti. Pri digitalizaciji zvoka za zapis 

na CD
4
 pa je potrebna frekvenca vzorčenja 44,1 kHz, vsak vzorec pa je predstavljen z 8 ali 16 

biti (Chapman in Chapman 2004, 281–282). 

Ko dobimo amplitudne vzorce analognega signala, sledi kvantizacija. Pojem kvantizacije se 

nanaša na diskretizacijo analognega signala v množico digitalno zakodiranih vrednosti, ki jih 

poimenujemo otipki. Število otipkov je pogojeno s frekvenco vzorčenja, vendar sta izbira 

intervala vzorčenja in način kodiranja poljubna, navajata Horvat in Stergar (2002). 

Pri pretvarjanju analognega signala v digitalnega se pri kvantizaciji glede na vrsto medija 

izbere primerno število kvantizacijskih bitov na velikost vzorca besede, to pa pogojuje število 

kvantizacijskih ravni. Število bitov na vzorec oziroma število bitov na otipek poimenujemo 

ločljivost otipkov.  

Za avdio zvok je najpogosteje izbrano 16-bitov na vzorec, kar pomeni, da dobimo 65536 

kvantizacijskih ravni. To je dovolj za odpravo kvantizacijskega šuma. Najmanjša sprejemljiva 

vrednost za zvok je 8 bitov na vzorec, kjer dobimo 256 kvantizacijskih ravni, uporablja pa se 

pri prenosu govora, saj je lahko prenašanje izkrivljeno. Pri studijski glasbeni produkciji se za 

                                                 

3
 DAT – Digital Audio Tape 

4
 CD – Compakt Disc 
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zapisovanje vzorca uporablja 24 bitov, to pa nalaga precejšnje zahteve o točnosti A/D 

pretvornikov (Chapman in Chapman 2004, 283). 

Na vhod analogno-digitalnega pretvornika (A/D pretvornika) vodimo zvezni signal, ki 

ustreza analogni signalni predstavitvi zvoka (iz mikrofona). A/D pretvornik po otipanju 

zveznega signala (PAM
5
 – amplitudno moduliran signal) kvantizira posamezne vzorce (PCM

6
 

– impulzno kodna modulacija) in jih glede na kvantizacijske ravni (2
n
) digitalno zakodira. 

Tako pridobljeni digitalni avdio signal pretvorimo nazaj v analognega z obratnim postopkom 

A/D pretvorbe z digitalno analognim pretvornikom, ki ga povežemo na ojačevalnik in 

zvočnike (Horvat in Stergar 2002, 101). 

Preprosto lahko izračunamo velikost digitaliziranega zvoka, če poznamo frekvenco vzorčenja. 

Frekvenca vzorčenja je število vzorcev, nastalih v eni sekundi. Če je frekvenca r Hz in 

velikost vzorca s bitov, bo vsako sekundo digitalizirani zvok zasedel rs/8 bitov. Pri CD 

kakovosti, kjer je r=44100 Hz in s=16 bitov, to pomeni, da vsako sekundo digitalizirani zvok 

zavzame nekaj več kot 86 kilobajtov (86×1024 bajtov) oziroma približno 5 Mbajtov na 

minuto. Izračuni temeljijo na enem kanalu, vendar zvok skoraj vedno zapiše v stereo tehniki, 

zato je oceno treba podvojiti (Chapman in Chapman 2009, 301). 

Tako lahko rečemo, da je zvok analogna informacija, ki je digitalni računalnik ne more 

obdelovati. Zvok v računalnik sprejmemo prek zvočne kartice, ki velikosti zvočnega vala ne 

meri neprekinjeno, ampak v določenih časovnih razmikih. Pri predvajanju valovno 

kodiranega zvoka zvočna kartica izvede nasprotni postopek – izpolni vrzeli med vrednostmi 

in tako iz digitalnega signala ustvari analognega. Zvok, ki ga želimo posneti iz realnega sveta 

in ga računalniško obdelati, mora analogno-digitalni pretvornik spremeniti v digitalno obliko. 

Osnovni princip je preprost: naprava v določenih časovnih intervalih odčitava vrednosti 

zvočnega signala in jo shrani v binarni obliki. Pri predvajanju pa digitalno-analogni 

pretvornik poskrbi za obratno pretvorbo. S tem lahko zaključimo, da bo predvajani zvok tem 

bolj podoben izvirniku, kolikor hitrejše bo vzorčenje pri snemanju (Ecnm Net 2012). 

Ker so avdio/video zapisi v nestisnjenem formatu zelo obsežni in zahtevajo hitrosti prenosa 

do 25 Mbit/s, jih je treba stisniti (kompresirati) na obseg, ki tudi uporabnikom s priključkom 

manjše pasovne širine omogoča dovolj kakovostno predvajanje vsebin. Obstajajo različne 

tehnologije stiskanja, ki jih izbiramo glede na zahtevano kakovost, razpoložljivo pasovno 

širino, razpoložljivo kapaciteto shranjevanja in zahteve omrežja pri prenosu. Sodobne 

tehnologije stiskanja omogočajo faktor stiskanja do količnika 500 (Hlede 2012, 51). Obstoječi 

standardi stiskanja so prikazani v preglednici 2. 

                                                 

5
 Angl. Puls Amplitude 

6
 Angl. Pulse Code  
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Preglednica 2: Standardi stiskanja 

Ime Zahtevana prenosna hitrost 

MPEG-1 1,5 Mb/s 

MPEG-2 2–10 Mb/s 

MPEG-4 AVC 1 Mb/s 

WM9 2 Mb/s 

Vir: Hlede 2012. 

Glavni razvoj digitalnega zvoka, ki se je oblikoval v industriji snemanja in predvajanja, kjer je 

poudarek na fizičnih predstavitvah podatkov na medijih ter na področju podatkovnih pretokov 

za prenos in predvajanje, je narekoval temu primeren razvoj standardnih formatov za zapis 

zvoka ali slike; ti so (Arnes 2012a):  

- DAT, 

- CD, 

- DVD, 

- MPEG,
7
 

- WMA
8
 in 

- AAC.
9
 

MPEG-1 vključuje definicije treh ravni kodiranja avdia: MP1, MP2, MP3. Kompleksnost in 

kakovost naraščata in je: 192 kbps pri MP1, 128 kbps MP2 in 64 kbps MP3. 

MPEG-2 vključuje bolj ali manj identične algoritme kot MPEG-1, vendar z novimi 

podrobnostmi (surround audio). MPEG-2 definira tudi nov avdio kodek AAC. AAC ni 

kompatibilen z »nižjimi« standardi, 96 kbps pa naj bi bil boljši kot MP3. AAC je integriran in 

izpopolnjen tudi v MPEG-4. 

WMA je izgubno kompresijski avdio format, razvit pri Microsoftu in je namenjen 

operacijskemu sistemu Windows. 

MP3 je eden izmed pogosto uporabljenih formatov za kodiranje (MPEG-1) in izgubno 

kompresiranje digitalnega zvoka. Ima svojo obliko datoteke, v kateri je digitalni zvok stisnjen 

v delih, imenovanih okvirji (frames). Vsak tak delček ima glavo, v kateri so podatki o hitrosti 

prenosa bitov, pogostnost vzorčenja in drugi parametri. Datoteka lahko vsebuje tudi 

metapodatke, ki usmerjajo glasbeno vsebino, dajejo naslov skladbe, umetniško izvedbo, 

album, iz katerega je, itn.  

                                                 

7
 MPEG – Moving Picture Experts Group 

8
 WMA Windows Media Audio 

9
 AAC Advanced Audio Coding 
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MP3 datoteke se pogosto uporabljajo kot storitev za nalaganje in shranjevanje prenosa 

kodirane glasbene kompozicije in možnost združevanja z drugimi vrstami datotek (Chapman 

in Chapman 2004, 302). MP3-jev lastni avdio format tako služi kot kodek za shranjevanje 

zvoka v drugih formatih (Quicktime, Flashovi SWF filmi …). 

2.2.2 Uporabnost strojne in programske oprema v glasbenem izobraževanju 

V predhodnem poglavju smo navajali lastnosti zvoka, njegovega pretvarjanja in zapisovanja, 

v tem pa bomo obravnavali opremo, s pomočjo katere ustvarjamo glasbena dela. S prihodom 

zmogljivih in cenenih digitalnih signalnih procesorjev na tržišče je veliko računalnikov 

usposobljenih za zajemanje, procesiranje, predvajanje glasbe. Računalnik, ki je opremljen z 

avdio vhodno in izhodno enoto ter ustrezno strojno in programsko opremo lahko opravlja 

nalogo sodobnega multi-timbre snemalnega studia (Horvat in Stergar 2002, 101–112). 

Med osnovne strojne komponente, ki omogočajo, da lahko glasbo snemamo, obdelujemo in 

predvajamo, štejemo: PC – osebni računalnik, zvočnike, zvočne module, MIDI vmesnike, 

USB avdio vmesnike, AD/DA pretvornike, mikrofone, UR vtičnike in povezovalno opremo. 

Poleg strojne opreme ima pomembno vlogo programska oprema, ki omogoča ustvarjanje, 

urejevanje in zapisovanje glasbenih stvaritev. V našem glasbeno-izobraževalnem okolju 

uporabljamo Steinbergove izdelke, ki sodijo v skupino največjih svetovnih proizvajalcev 

avdio programske in strojne opreme z več kot 1,5 milijona uporabnikov po vsem svetu. Širina 

Steinbergovih izdelkov zagotavlja vse vidike sodobnega digitalnega avdio predelovanja in 

tvorijo hrbtenico komponentam, specializiranim za ustvarjanje glasbe in produkcije tako na 

področju glasbene kot filmske industrije, za potrebe komponiranja, snemanja, masteringa, 

restavriranja, oddajanja zvoka, projektiranja itn. (Steinberg 2012a). 

Eno glavnih programskih orodij, ki služijo za ustvarjanje multimedijskih vsebin in ga 

uporabljamo tudi v izbrani glasbeno-izobraževalni ustanovi, je Cubase, ki ponuja namenska 

orodja za snemanje, urejanje in mešanje glasbenih del v vseh fazah ustvarjalnega procesa. Z 

njim lahko pišemo besedila, ustvarjamo vokalne posnetke in jih usklajujemo z orkestralno 

spremljavo (Steinberg 2012b).  

Ta produkt zajema in združuje vso programsko opremo, potrebno za obdelavo zvoka in 

glasbe. To programsko opremo sestavlja (Steinberg 2012d, 2012e in 2012f): 

- VST – Virtual Studio Technology standard, ki ustvarja popolno in profesionalno studijsko 

okolje na PC-ju ali Mac in omogoča preprosto integracijo virtualnih procesorjev učinka 

in instrumentov med ostalo programsko opremo. Poleg tega omogoča inteligentno 

povezovanje, vzorčenje, natančno sinhronizacijo avdio računalniških sistemov in 

naprednih glasbenih tehnologij.  
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- VST Sound – je temeljni del VST-ja, s katerim upravljamo različne medije tretjih 

proizvajalcev. Ta integracija omogoča celoten proces iskanja in dela z vsako obliko 

datotek, kot npr. z avdio datotekami, VST-ji, video posnetki, MIDI deli, Track 

prednastavitvami itn. Ta integracija pa je med drugim tudi veliko hitrejša in enostavnejša. 

- ASIO – Audio Stream Input/Output, ki tvori arhitekturno hrbtenico VST sistemu pri avdio 

snemanju. Omogoča in nadzoruje podporo: spreminjajoči globini bit informacij, 

vzorčenju, večkanalnemu delovanju in sinhronizaciji. Učinkovitost te opreme se kaže 

predvsem v tem, da uporabnik pridobi nizko latenco, visoko zmogljivost, enostavno in 

stabilno avdio snemanje v VST tehnologiji. Od njegove uveljavitve je postal ASIO 

podporni standard številnih vodilnih glasbenih proizvajalcev strojne opreme. 

- HALION 4, knjižnica vrhunskih zvokov, vzorčenih pri 192 kHz frekvenci in velikosti 32-

bitnega zvoka, možnost predvajanja vzorca pri visoki, večprocesorski 64-bitni zmogljivi 

tehnologiji. Knjižnica zvokov obsega celotno paleto akustičnih inštrumentov svetovnega 

razreda, električnih in elektronskih inštrumentov ter bobnarskih setov. Poleg tega ponuja 

tudi možnost, da inštrument vsebuje do 20 naravnih artikulacij. Halion 4 omogoča 32 

stereo izhodov in 6-kanalno prostorsko podporo. Omogoča zvenečo produkcijo zvokov 

legendarnih sintetizatorjev ter realističnih kompletov bobnov najnovejših elektronskih 

ritmov. 

- CMC in UR. Serija CMC je sestavljena iz šestih USB modularnih pogonskih krmilnikov, 

ki pospešijo snemanje, urejanje in mešanje zvoka. UR serija, kot USB avdio vmesnik, 

vključuje prvovrsten A/D in D/A pretvornik, ki ponujata kristalno čist zvok s 

presenetljivo natančnostjo in jasnostjo. 

- RND Portico vtičniki (Yamaha Vintage Plug-In) so frekvenčni filtri, ki manipulirajo s 

frekvenčnimi pasovi. Ta strojna oprema omogoča rezanje, filtriranje, reproduciranje 

izbranega frekvenčnega pasu z največjo natančnostjo. 

- WaveLab 7 je eno najbolj zmogljivih in vsestransko uporabnih orodij za urejanje, 

obdelovanje in restavriranje, multimedijski zvočni dizajn, CD mastering itn. Ta 

tehnologija je zelo pomembna za pripravo glasbenih vsebin in bo v nadaljevanju 

podrobneje predstavljena.  

Wave Lab 7 

Wave Lab 7 je oprema, ki med drugim omogoča vrsto procesov pri obdelovanju zvoka 

oziroma glasbe. S tem orodjem urejamo avdio posnetke (stereo, multi-track) skupaj z učinki 

za oblikovanje zvoka, ki temeljijo na montaži avdio posnetkov v stereo ali multi-track tehniki. 

Omogoča avdio restavriranje sSonnox DeNoiser, DeClicker in DeBuzzer orodji, vključno z 

najnovejšo obnovitveno plug-in tehnologijo, ki je primerna za natančno obnovitev oslabljenih 

zvočnih posnetkov. Ta zmogljiva orodja učinkovito odstranjujejo nepotreben hrup v ozadju, 

hkrati pa ohranjajo prvotno snemalno vzdušje glasbenega dela. Napredni algoritmi, enostavni 
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uporabniški vmesniki in podrobne vizualne povratne informacije omogočajo avdio obnovitve 

najzahtevnejših glasbenih del oziroma zvokov. 

Multimedia Sound Design je orodje, ki podpira, ureja in obdeluje velike multimedijske avdio 

formate, kot so Windows Media, WMA Pro in različni MPEG formati. Z njim lahko uvažamo 

in izvažamo, odpiramo in shranjujemo datoteke vseh oblik – formatov. To pomeni, da z 

WaveLab 7 v kombinaciji z zmogljivimi funkcijami lahko paketno obdelujemo in pretvarjamo 

katero koli datoteko.  

WaveLab 7 s svojimi aplikacijami presega potrebe za obdelovanje zvoka in glasbe v avdio 

produkciji. Njegove močne snemalne in obdelovalne funkcije so izbira za najzahtevnejšo 

znanstveno avdio arhiviranje in obnovo, kot tudi za bolj izpopolnjene aplikacije, ki 

vključujejo laboratorijske forenzične analize. Prednosti tega orodja se kažejo v zanesljivosti, 

preprosti uporabi, prilagodljivosti glede na potek dela, močnih uporabniških nastavitvah, 

serijsko obdelovalnih funkcijah in združljivosti z različnimi datotekami, kar omogoča 

popolno integracijo v vsako avdio okolje. 

CD Mastering (studijsko mešanje zvoka) omogoča kompresiranje, obdelovanje in postavljanje 

glasnosti v pravilnem vrstnem redu za ustvarjanje CD-ja. S studijskim mešanjem zvoka 

dosežemo prilagajanje stopnje glasnosti, izenačevanje, prostorsko integracijo in številne druge 

avdio vidike, ki pripomorejo k skladnemu oblikovanju zvočne slike v celotnem CD posnetku. 

Skladnost dosegamo z naborom funkcij, ki omogočajo ustvarjanje zapletenih prehodov in 

navzkrižnega obdelovanja zvoka, zagotavljajo intuitivno montažo, dajejo možnost uporabe 

zvočnih učinkov itn. Lahko rečemo, da le redko katera druga avdio programska oprema 

ponuja tako popoln nabor funkcij za CD mastering. 

Poleg izjemne kakovosti zvoka in celovitosti podatkov, optimizacije in integracije sistema je 

ključna tudi zahteva institucij za profesionalno oddajanje zvočnih posnetkov, ki jo 

programsko orodje WavwLab 7 zagotavlja in ponuja state-of-the-art 24-bitni vzorec, vzorčen 

pri 384 kHz frekvenci in ločljivosti zapisa v 64-bitni plavajoči vejici, katere posledica je 

izjemna kakovost zvoka. Poleg tega WaveLab 7 podpira MPEG 1 Layer 2 (Musicam) obliko 

zapisa datoteke, ki se pogosto uporablja v digitalnih TV sistemih, kot tudi pri oddajanju WAV 

formatov, ki vsebujejo dodatne podatke v datotečni glavi. Ta oprema služi tudi za 

radiodifuzijske uporabnike; vključuje skriptne zmogljivosti in funkcije za paketno obdelavo. 

V kombinaciji te funkcije omogočajo popolno integracijo WaveLab 7 v obstoječi potek dela, 

vključno z uvozom datoteke, samodejno pretvorbo oblike in obdelave signalov. Z novim API 

skriptnim vmesnikom WaveLab 7 lahko v ozadju potekajo tudi obsežni procesi (Steinberg 

2012c). 
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2.2.3 Snemanje in urejanje glasbenih zapisov 

Ker je glasba eden izmed bistvenih sestavin večpredstavnih predstavitev, se je pri 

programerjih večpredstavnih aplikacij pojavila zahteva po glasbenem podatkovnem tipu, ki 

omogoča vključevanje in uporabljanje glasbenih zmogljivosti računalnika. Vse to je odvisno 

od široko uveljavljenega protokola oziroma MIDI
10

 zapisa, ki je bil razvit za povezavo in 

komunikacijo, kar kaže slika 2, med računalniki in glasbeno opremo, med katero sodijo 

predvsem elektronski glasbeni instrumenti, zvočne kartice, glasbeni moduli, ritem naprave in 

naprave, ki se uporabljajo za sinhronizacijo glasbe, za povezavo in komuniciranje med 

računalnikom in glasbeno opremo (Glinsi 2006). 

Pri kompoziciji zvoka ima tako pomembno vlogo MIDI standard, ki določa podatke za 

proženje zvoka. Pri zvoku kot opisu se uporablja MIDI vmesnik, ki ni format za zvočne 

datoteke, ampak za datoteke z zapisom, ki pove zvočni kartici, katere note naj igra, proži 

zvočne vzorce, ki so shranjeni na zvočni kartici ali drugi avdio napravi. Te datoteke so mnogo 

manjše kot zvočne datoteke in »igrajo« na večini zvočnih kartic. 

MIDI za razliko od drugih standardov (MPEG, WAV) ni le format datotek, temveč tudi jezik 

za definiranje glasbe in komunikacijski protokol. S pomočjo tega protokola lahko obstaja 

komunikacija med sintetizatorjem zvoka in drugo opremo, kot so računalnik, zvočne kartice 

ali zvočni moduli ter druga glasbena oprema, ki se uporablja pri ustvarjanju in obdelavi glasbe 

(Arnes 2012b). 

 

Slika 2: Povezava glasbenih komponent 

Vir: Glinsi 2006. 

                                                 

10
 MIDI – Musical Instrument Digital Interface – je elektronski standardni protokol, s katerim lahko 

komunicirajo različne elektronske glasbene naprave. S pomočjo tega protokola lahko obstaja 
komunikacija med sintetizatorjem zvoka in drugo opremo, kot so računalnik, zvočne kartice in druga 

elektronika, ki se uporablja pri ustvarjanju ali obdelavi glasbe. 
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Programska oprema, ki podpira MIDI standard in je namenjena notaciji glasbenih del, temelji 

na povsem novi ravni in ponuja intuitivno ter funkcionalno MIDI skladanje. Omogoča skoraj 

neomejene možnosti pri oblikovanju in razvoju idej skladateljev pri ustvarjanju melodij, 

akordov, kompozicij itd. Z orodji in funkcijami lahko urejamo katerega koli od več sto MIDI 

parametrov, premikamo in kopiramo posamezne sledi, režemo in sestavljamo melodije, 

vstopamo kjer koli v skladbo, predelujemo itn. Te nianse lahko razvijamo in izpopolnjujemo 

brez omejitev. 

V grafičen zapis glasbenega dela lahko vključimo številne strokovne glasbene simbole s 

podporo besedil in pripomb, pri notaciji preprosto izberemo potrebna orodja za profesionalno 

postavitev notnega zapisa inštrumentov v celoti, vključno s solisti, orkestri in zbori. Zaradi 

popolne XML uvozno/izvozne podpore lahko izmenjujemo dokumente z drugimi paketi in pri 

delu uporabljamo vzorce iz drugih knjižnic, z uvedbo dinamičnih podpornih zvokov in 

izrazne notacije, ki se samodejno razlaga kot VST instrument. Vse to nudi Cubase 6, ki je 

idealno orodje za vsakogar, ki danes ustvarja in oblikuje multimedijske vsebine, to je e-

gradiva (Steinberg 2012g). 

VST Expression 2 

VST Expression 2 je programsko orodje, ki zagotavlja izjemno natančen način virtualnega 

igranja inštrumentov (slika 3) s številnimi zvoki, kar skladatelju omogoča bistveno boljši 

potek dela in postavljanja novega standarda na področju ustvarjalnosti in muzikalnosti.  

 

Slika 3: Virtualni prikaz zapisa igranja inštrumentov  

Vir: Steinberg 2012č. 

Med glavne strategije tega programskega orodja štejemo:  

- Strategija natančnejšega ogleda in urejanja podatkovnih MIDI kontrolnikov – 

regulatorjev vsake posamezne note. VST zagotavlja dostop do novih kontrolnikov 
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dogodkov, ki se izogibajo MIDI omejitvam tako, da lahko reguliramo vsako posamezno 

noto, tudi, če je v večglasni kompoziciji. S tem dosegamo veliko boljši glasbeni značaj 

pri igranju več igralcev na enakem instrumentu, hkrati pa vsak dodaja svoj osebnostni 

značaj. Seveda pa to ne zahteva le novega nabora krmilnih parametrov, ampak tudi 

instrument, ki lahko predvaja ta nova sporočila kontrolnikov. To omogočata HALion 

Sonic SE in HALion Sonic 1,5. 

- Strategija dinamike (pianissimo, crescendo, fortissimo itn.) igranja inštrumentov nam bo 

zagotavljala zvočno povratno informacijo od delov, ki vsebujejo dinamiko igranja. 

Izjemna kakovost zvoka, širok razpon inovativnih orodij in resnično glasbeno atmosfero v 

vseh glasbenih zvrsteh lahko ustvarjamo prav s to VST Expression 2 tehnologijo, ki nudi 

kristalno jasno zvočno sliko, zapisano z ločljivostjo 32-bitne plavajoče vejice, in vzorčene pri 

192 kHz frekvenci, kjer dobimo neokrnjeno kakovost zvoka, ki ga krmari Virtual Studio 

Technology.  

VST omogoča prostorsko izbiro prilagoditve zvoka (vhod/izhod) v mono, stereo, 5.1 surround 

tehniki. Predstavljena tehnika razpolaga z enim ali večkanalnim avdio vhodno/izhodnim 

signalom, ki ga to orodje lahko izvozi v MP3 formatu, primernem za dobavo in distribucijo 

(Steinberg 2012č). 

2.2.4 Sodoben način prebiranja glasbeno-izobraževalnih zapisov 

S pojavom računalniške tehnologije so se posledično pojavili tudi novi načini prebiranja in 

predvajanja glasbenih zapisov (slika 4), ki igrajo pomembno vlogo pri glasbenem 

izobraževanju.  

 

Slika 4: Prebiranje in predvajanje glasbenih zapisov 

Vir: Steinberg 2012g. 
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Nov način prebiranja in predvajanja glasbenih zapisov pogojujejo naprave, ki omogočajo 

predvajanje multimedijskih vsebin. Te naprave so lahko osebni računalnik, notesnik, 

dlančnik, spletni telefon, mobilni telefon itn. Za samo prebiranje in predvajanje e-gradiv 

(vsebin) pa potrebujejo tudi ustrezno programsko opremo (Hlede 2012, 46). 

Osebni računalniški sistemi (PC) so za izobraževalne namene kot računalniki »vse v enem«, 

izjemno kompaktni in dovolj zmogljivi za predvajanje večpredstavnostnih vsebin, namenjenih 

glasbenemu izobraževanju. Mednje štejemo namizne računalnike, prenosnike in spletne 

prenosnike. 

Pomembno vlogo prevzemajo tablični računalniki (slika 5), ki združujejo lastnosti 

prenosnikov in dlančnikov. So zmogljivi in imajo vgrajen zaslon – kot prenosniki. Kot 

dlančniki pa omogočajo pisanje sporočil in risanje slik na zaslon – običajno s tabličnim 

pisalom in ne svinčnikom. Poleg tega lahko rokopis pretvarjajo v tipkano besedilo. Nekatere 

tablične računalnike je mogoče »pretvoriti«, saj imajo zaslon, ki ga lahko zavrtite, obrnete in 

odkrijete tipkovnico pod njim (Microsoft 2014). 

 

Slika 5: Uporaba tabličnega računalnika pri glasbenem izobraževanju  

Vir: Glinsi 2012. 

V sodobno učilnico 21. stoletja sodijo tudi pametni mobilni telefoni in e-bralniki, saj so 

dovolj zmogljivi tudi za predvajanje večpredstavnostnih e-gradiv, namenjenih glasbenemu 

izobraževanju (videospoti, MP3-ji). Njihova priljubljenost je pričela strmo naraščati v 

trenutku, ko so se na trgu pojavili modeli, opremljeni z na dotik občutljivimi zasloni. 

Pametnim mobilnim telefonom lahko kot slabost štejemo le majhen zaslon. To pomanjkljivost 

pa že odpravljajo z mobilnimi telefoni, ki v oblikovno všečnem ohišju skrivajo zmogljiv in 

kakovosten miniaturni projektor in bodo lahko služili za pregledovanje glasbeno-

izobraževalnih vsebin. S takim projektorjem lahko na platno ali steno projiciramo slike 
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ločljivosti QVGA s kar 127-centimetrsko diagonalo. Miniaturni projektor je namreč grajen na 

osnovi novega čipiranja DLP, ki zagotavlja projiciranje tako slik kot filmskih posnetkov 

(Štrukelj 2010, 19). 

Eden izmed največjih proizvajalec digitalnih inštrumentov (Yamaha) že ponuja tako 

programsko orodje (Note Star), s katerim se je mogoče preko mobilnega ali stacionarnega 

omrežja (slika 6) povezati z učnim okoljem, podprtim s CMS sistemom, in na zaslonu 

inštrumenta prebirati prenesena e-gradiva, ki služijo v glasbeno-izobraževalne namene. 

Omogoča enostavno branje digitalnih not, ki se ujemajo z resničnimi avdio posnetki in 

predvajajo kompleksne vokalno-instrumentalne melodije.  

 

Slika 6: Povezava glasbenega inštrumenta z omrežjem 

Vir: Yamaha 2012. 

Programsko orodje (Note Star) je prilagojeno tudi za operacijsko okolje naprave (slika 7), ki 

ima poleg zgoraj omenjenih možnosti še dinamični zaslonom na dotik ter hitrejši odziv in 

možnost prikaza notnih slikovnih strani ter avdio vključevanja (Yamaha 2012). 

 

Slika 7: Prikaz notnega zapisa na tabličnem računalniku 

Vir: Yamaha 2012. 

Komunikacijska orodja  

Poleg tehnologij za prebiranja zapisov, pa lahko vključimo med sredstva za komuniciranje 

tudi orodja in storitve, kot mobilne telefone (SMS, MMS), iskalnike (Google, ..) in sisteme za 

upravljanje učnega okolja. Slednji bodo podrobno predstavljeni v tretjem poglavju.   
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3 SODOBEN NAČIN VODENJA, UČENJA IN POUČEVANJA 

3.1 Management sodobnega izobraževanja 

Ključne sile sodobnega okolja, ki delujejo na izobraževalno ustanovo in tvorijo novo 

paradigmo managementa, so globalizacija, raznovrstnost delovne sile, tehnologija ter 

sprememba kot vrednota. Globalizacija danes že vsakega posameznika vključuje v tok 

informacij, denarja in proizvodov. Sočasno se povečuje medsebojna odvisnost; ta narekuje 

sodobne metode poučevanja, večjo skrb za kakovost izobraževanja, hitrejše odzivanje na 

spremembe in večjo skrb za uporabnike izobraževalnih storitev (Dimovski in Penger 2005, 

66). 

Management sodobnega izobraževanja ohranja nekatere splošne značilnosti in naloge 

managementa, kot na primer razvijanje in upravljanje človeških virov, upravljanje financ, 

kontrolo kakovosti, marketing, predenj pa postavljajo nekatere nove, specifične naloge, ki jih 

v tradicionalnem glasbenem izobraževanju ni. Te dodatne naloge izvirajo iz temeljnih 

značilnosti elektronskega izobraževanja oz. e-izobraževanja, ki zadevajo razvoj in izpeljavo 

programov, s poudarkom na e-vsebinah oziroma e-gradivih. Henry (2001, 250) navaja, da e-

izobraževanje ponuja rešitve, ki omogočajo celovito pristopanje k usposabljanju, 

izobraževanju in znanju v poslovnem okolju in niso omejene na katerekoli izobraževalne 

programe, tehnologije in infrastrukture.  

E-izobraževanje je v osnovi učenje s pomočjo osebnih računalnikov, primerno 

večpredstavnostno opremo in dovolj hitrim dostopom do svetovnega spleta. Sodobne 

izobraževalne tehnologije nudijo vrsto prednosti, pri katerih si lahko posameznik sam določa 

intenzivnost in čas učenja, saj praviloma nima postavljenih nikakršnih časovnih omejitev 

(Štrukelj 2010, 16–17). 

To je izobraževanje, pri katerem se uporabniku vsebine posredujejo s pomočjo elektronskih 

medijev (Interneta, avdio/video naprav, CD-jev …). Ključno vlogo pri tem igra intenzivna 

uporaba informacijske tehnologije (IT). Ta povzroča spremenjen način dela, zaradi česar se 

lahko e-glasbeno izobraževanje bolje prilagaja potrebam in možnostim udeležencev (izvajalci 

in uporabniki) glasbenega izobraževanja. V praksi se velikokrat govori tudi o e-učenju in 

poučevanju, kar seveda izhaja iz angleškega prevoda »e-learning«. Glede na to, da je učenje 

povezano z aktivnostjo posameznika, je e-izobraževanje e-učenju nadrejen pojem, saj gre za 

izobraževanje, ki ga s pomočjo IT izvaja izobraževalna ustanova (Sulčič et al. 2004, 3). Ena 

temeljnih značilnosti e-izobraževanja so sistemi podpore udeležencem oziroma uporabnikom, 

ki omogočajo izpeljavo izobraževalnega in administrativnega procesa, ki temelji na uporabi 

sodobnih tehnologij, in nudijo podporo procesom poučevanja in učenja (Sulčič 2001, 19–29). 

Načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje različnih oblik podpore je tako 

pomemben del nalog managementa v izobraževanju. 
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Izobraževanje s pomočjo IT pred management postavlja nove izzive in naloge. Splošna znanja 

in spretnosti, ki so potrebni za učinkovit in uspešen management, sicer ostajajo enaki kot pri 

tradicionalnih managerjih, okolje, v katerem se te spretnosti in znanja udejanjajo, pa je precej 

drugačno, kar zahteva nova znanja in kompetence. Posebne zahteve managementa e-

izobraževanja prinaša drugačna organizacija učnega procesa in s tem povezane tehnične in 

administrativne dejavnosti (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 193–195). 

Informacijska tehnologija omogoča managementu, da povezuje poslovni prostor in zunanje 

okolje na bolj produktiven način. Znanja s področja IT so jezik poslovanja, ki prispevajo k 

povečanju vrednosti glasbeno-izobraževalne ustanove (Bryan 2010, 308).    

Za managerje (ravnatelje) je zato pomembno, da poznajo lastnosti sodobnih IT, da znajo 

presojati možne koristi njihove uporabe in da podpirajo uvajanje IT za potrebe glasbenih 

storitev skladno s potrebami in možnostmi. Poznati morajo obstoječo IT, ki jo že uporabljajo 

ali bi jo lahko uporabljali v glasbeno-izobraževalni ustanovi. Prav zato bodo naloge 

managerjev v prihodnje postale še bolj ustvarjalne, inovativne in načrtovalske. Ker bo vsa 

obstoječa IT hitreje zastarevala in bodo spremembe pogostejše, bodo njihove naloge vse bolj 

usmerjene k preučevanju dolgoročnega razvoja in vloge glasbeno-izobraževalne ustanove v 

njenem okolju (Gričar 1994, 710–711). 

3.1.1 Metode in način  izvajanja glasbenega izobraževanja 

Sodobne informacijske tehnologije prispevajo niz možnosti pri ustvarjanju, razvijanju in 

posredovanju znanja na področju glasbenega izobraževanja. Morda so nove metode na prvi 

pogled abstraktne in niti pomislil ne bi, da izražajo neposredne možnosti glasbeno-

izobraževalnih funkcij in ustvarjanja novih rezultatov na področju učenja in poučevanja. 

Dejansko lahko trdimo, da prispevajo in v določenem smislu izzivajo nove oblike glasbenega 

izobraževanja in ustvarjanja s pomočjo informacijskih tehnologij (Devetak in Vukovič 2002, 

256). Če upoštevamo klasično razmejitev znanstvenih disciplin, je izobraževanje 

multidisciplinarno, ker potrebujemo zanj tako tehnična, predvsem informacijska in nekatera 

računalniška znanja, poleg tega pa pedagoška in didaktična ter psihološka in končno tudi 

nekatera ekonomska znanja. Multidisciplinarne so tudi ovire in meje, saj tehnologija ni 

vsemogočna, pedagogika in didaktika puščata marsikatero nerešeno težavo, ekonomija pa 

omejuje z materialnimi možnostmi in opozarja na stalne razmisleke o smotrnosti posameznih 

rešitev (Rebolj 2008, 39). 

E-izobraževanje označuje pridobivanje znanja, kjer sodobna informacijska tehnologija delno 

ali v celoti nastopa kot posrednik med akterji izobraževanja oziroma glasbeno-izobraževalno 

šolo, izvajalcem in uporabnikom (Damjan 2011, 76). 



 

25 

Informacijske tehnologije so učinkovita orodja za izboljšanje kakovosti in lažji dostop do 

izobraževanja in usposabljanja. S pojavom računalniške tehnologije so se posledično pojavile 

nove metode izobraževanja. Danes je ena izmed možnosti tudi e-izobraževanje, ki se lahko 

pojavlja v kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja. Omogoča pa  boljšo komunikacijo 

med predavatelji in učenci (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010). 

Splošni cilji za uvajanje informacijskih tehnologij v glasbeno izobraževanje kaže razvrstiti v 

tri osnovne vsebinske sklope: 

- osvajanje tistih spretnosti in znanj, ki so vezana na sodobne izobraževalne procese; 

- zagotavljanje osnovnih informacij o IT, njenem delovanju, aplikacijah in posledicah, ki jo 

bo njeno uvajanje v življenje imelo na udeleženca glasbenega izobraževanja; 

- izboljšanje pogojev za učenje in poučevanje. 

Z vprašanji, ki se navezujejo na prvi vsebinski sklop, se že vrsto let ukvarjajo najbolj razvite 

države, saj gre za kadre z dvema stopnjama znanja oziroma računalniške pismenosti: visoko 

usposobljene strokovnjake, ki bodo pravzaprav načrtovalci glasbenih učnih programov, in 

tiste, ki bodo morali obvladati osnovne spretnosti za delo z omenjeno tehnologijo. 

Drugi vsebinski sklop je vezan na vprašanja, katere so tiste vsebine s področja IT 

opismenjevanja, ki jih je nujno treba vključiti v učne programe glasbenega izobraževanja za 

pripravo e-glasbenih vsebin, koliko je potrebnih teh vsebin itn. 

Tretji sklop pa je večdimenzionalen in vsebuje naslednje vidike (Gerlič et al. 2002, 471): 

- izboljšanje kakovosti učnega procesa s pomočjo najrazličnejših dosežkov sodobnih 

medijev; 

- spodbujanje osvajanja višjih oblik miselnih procesov, ki bodo omogočali aktivno 

vključevanje vsakega udeleženca glasbenega izobraževanja v sodobne informacijske 

tokove in bodo osnova za boljše razumevanje kognitivnih procesov, samodiagnozo in 

tudi pomoč učiteljem pri odkrivanju in razumevanju učenčevih napak pri učenju in 

poučevanju glasbenih programov. 

Sodoben način  poučevanja in učenja 

Doseženi uspehi se merijo po porabljenem času in višini vloženih sredstev. Zato je treba 

posebno pozornost nameniti sodobnim metodam poučevanja. Seveda je povsod človek – 

strokovnjak osnova za razvoj izobraževalnih storitev (Devetak in Vukovič 2002, 29). 

Ko razmišljamo o sodobni šoli, o šoli, ki prenaša težišče dela na učenca, spreminja vlogo 

učitelja iz posredovalca znanja v spodbujevalca učenca na učni poti in ko del učiteljeve vloge 

prevzema tehnika, ne smemo pozabiti, da je prav šola tista, ki ima strokovne potenciale, da to 

omogoči. Nove paradigme na poteh do znanja ji ne bodo podarjene, morala jih bo ustvariti. 
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Razvoj didaktike in tehnike in vse večja informacijska pismenost učencev to vse bolj 

omogoča (Rebolj 2008,42).  

Prva računalniška oprema je, tako kot klasično učenje, temeljila na behaviorističnem pristopu. 

Ta je v izobraževanje vnesel pojme natančnih učnih ciljev. Učiteljeva naloga tu je, da 

organizira in pripravi material, nadzoruje proces izobraževanja. Učenci se učijo in sledijo 

ponujenemu gradivu. Malo pozornosti se posveča učenčevim vprašanjem ali dejavnostim, ki 

niso vezane na posredovano gradivo.  

Z razvojem svetovnega spleta in večpredstavnostnih naprav se je v ospredju pojavilo učenje, 

ki temelji na kognitivnem pristopu.
11

 To dejansko vsebuje podatke in procese, ki oblikuje to 

znanje. V ospredju proučevanja je reševanje problemov. Dejansko gre tu za sposobnost 

razmišljanja o lastnem mišljenju. Pri kognitivizmu je v ospredju znanje in proces njegovega 

pridobivanja. Pomembni niso le pravilni odgovori, ampak način, kako do njih pridemo 

(Štrukelj 2010, 16).  

Za kognitivne teorije Bates in Poole (2003, 33) navajata, da so procesi – notranje in zavedne 

predstave sveta – bistveni za učenje. To pomeni, da posameznik ni le nekakšen mehaničen 

proizvod okolja, temveč dejaven udeleženec učnega procesa, ki namenoma skuša predelati 

informacije, pridobljene iz zunanjega sveta. Temeljne značilnosti kognitivizma so torej 

iskanje pravil, načel, odnosov pri procesiranju novih informacij in iskanje smisla pri 

usklajevanju novih informacij s prejšnjim znanjem. 

Psihološke osnove učenja ostajajo enake, kognitivne procese v učencu lahko razvijamo, ne 

moremo pa spreminjati njihovih zakonitosti. Pri načrtovanju učnega procesa jih moramo torej 

upoštevati (Rebolj 2008, 42). 

E-učenje je v osnovi učenje s pomočjo osebnega računalnika, interaktivnega gradiva in 

interneta. 

Uspešnost in učinkovitost izvajanja izobraževanja pa narekujejo nove tehnologije 

komuniciranja, vzpostavljanja spletnih strani in izobraževanja, te pa so povezane z motivacijo, 

demokracijo, timskim delom in ustreznim komuniciranjem. 

Samo motiviran učitelj uspešno izobražuje in motiviran učenec se lahko kaj nauči. Osnovni 

motivator učiteljev in učencev je njihova medsebojna ljubezen. Učitelj mora imeti učenca rad, 

da bi ga lahko učil, učenec pa mora imeti rad učitelja, da bi se lahko od njega naučil. 

                                                 

11
 Kognitivni pristop (stališče/vidik) v iskanju in komunikaciji informacij ter v bibliotekarski in 

informacijski vedi nasploh se je začel uveljavljati v sedemdesetih letih. Danes je prisoten v študijah, 
kot so študije informacijskih posrednikov in študije sistemov za iskanje informacij (Zupanič 1997, 41).  
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Kakovost demokracije v šoli je odvisna od kakovosti izobraževanja, stopnja kakovosti 

demokratične šole pa je odvisna od stopnje kakovosti ljubezni v šoli. Samo šola z ljubeznijo 

je lahko demokratična šola. 

Sodobno izobraževanje mora sloneti na kakovostnem timskem sodelovanju med izvajalci 

glasbenih storitev kot med izvajalci in odjemalci. Timsko sodelovanje je družbeno izražanje 

ljubezni. 

Uspešno izobraževanje pa je tudi povezano s komunikacijo med uporabniki glasbenih storitev. 

Kakovost komunikacije ni brez kakovostne ljubezni. Pogovor med učiteljem in učencem je 

temeljni vzvod izobraževanja, kakovost tega pogovora pa je odvisna od kakovosti njune 

medsebojne ljubezni (Brajša 1995, 32–33). 

Izobraževalni programi in učne vsebine  

Program je glasbena storitev za izpolnjevanje potreb ciljnega tržnega segmenta, ki ga 

odjemalci uporabijo za zadovoljevanje svojih lastnih potreb. Tržišče za glasbene storitve 

praviloma obsega več skupin odjemalcev in potreb, kot jih glasbena šola zmore obdelati s 

svojimi zmožnostmi. Glasbena šola se zato pri snovanju svojih programov (storitev, kot 

učenje igranja na različne inštrumente, namenjenih ciljni skupini odjemalcev), to je pri 

diferenciranju ponudbe, ravna po željah, potrebah in pričakovanjih odjemalcev in po svojih 

zmožnostih in po pričakovanih izidih in tveganjih posameznih programov (Trunk Širca in 

Tavčar 1998, 53). 

Pri vsakem glasbenem programu ob podpori IT gre za ustrezno pripravljeno učno vsebino, v 

kateri je jedro in rdeča nit učne poti ustrezno in kakovostno pripravljeno e-gradivo. Glasbeno-

izobraževalna ustanova lahko gradiva pridobi na več načinov, na primer (Rebolj 2008, 150): 

- preko glasbeno-izobraževalnih portalov na ravni države; v tem primeru omogoči dostop 

do dane vsebine, priredi njeno vsebino; 

- najame oziroma kupi dostop do določenih vsebin, ki jih potrebuje; 

- sama omogoči nastajanje teh vsebin v okviru strokovnih timov glasbenih učiteljev. 

Vsekakor je najboljši vir za razvoj novih programov (glasbenih storitev) lasten razvoj. S 

spremljanjem razvoja sodobnih metod izobraževanja dobimo sveže in perspektivne 

informacije (ideje, zamisli) za načrtovanje razvoja novih glasbenih storitev, pa tudi za 

izboljševanje obstoječe ponudbe. Bogate informacije in novosti dobimo tudi na domačih in 

tujih sejmih, kjer so predstavljene najnovejše oblike glasbenih storitev (prospekti, katalogi 

itd.). Z organiziranim načinom zbiranja in selekcioniranja idej za razvoj novih storitev ter z 

inovativnim delom in sredstvi spodbujamo slehernega ustvarjalca v glasbeni šoli. To je 

enostaven in učinkovit pristop brez posebnih finančnih vlaganj. S tako metodo pridemo 
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razmeroma hitro do predlogov, izboljšav, novih pedagoških metod, glasbene literature itd. 

(Devetak in Vukič 2002, 111–112). 

Čeprav se bodo postopoma uveljavljali skupni učni portali glasbeno-izobraževalnih vsebin, bo 

pripravljanje učnih vsebin na ravni glasbene šole ostalo stalna naloga managementa in 

učiteljev. Če gradivo nastaja na lastni šoli, je plod razvitosti informacijsko-komunikacijske 

tehnologije na šoli in drugih tehničnih možnosti ter strokovne moči, predvsem pedagoške, da 

to tehnologijo uporablja v učnem procesu (Rebolj 2008, 150).  

Kadrovski viri  

Management uspešne glasbene šole zagotavlja tako pridobivanje kadrov kot tudi razvoj 

obstoječih kadrov z individualnimi in skupinskimi načrti razvoja. Planiranje kadrov je 

uspešno, ko zmanjša ali prepreči težave na kadrovskem področju – na primer ob 

nenapovedanih odhodih izkušenih kadrov ali ob nezaželenih odhodih mladih, perspektivnih 

posameznikov. Rečemo torej lahko, da planiranje kadrov pomeni razvoj in uvajanje takih 

programov in ukrepov, ki zagotavljajo, da bo na voljo pravo število izvajalcev s pravimi 

znanji, spretnostmi in sposobnostmi ob pravem času na pravem mestu v glasbenem 

izobraževanju. S tem bodo v končni meri realizirani cilji izobraževanja, izvajalcev in 

odjemalcev glasbenih storitev (Merkač 1998, 29–30). 

Eno izmed ključnih pravil managementa pravi, da delovanje zaposlenih v organizacijah 

temelji na treh, med seboj odvisnih dejavnikih, in sicer na njihovih sposobnostih, 

motiviranosti in virih. 

Motiviranost izvajalcev glasbenih storitev lahko opredelimo tudi kot njegovo voljo ali 

pripravljenost, da bo vložil nek napor oziroma energijo za doseganje izobraževalnih ciljev, pri 

tem pa tudi zadovoljil svoje potrebe (Dalrymple in Cron 1995, 614). 

Specifične tehnike motiviranja so (Lussier 1990, 127): 

- dajanje priznanj in pohval, 

- ciljno vodenje, 

- bogatenje in snovanje delokrogov. 

Dober program nagrajevanja (Snoj 1998, 110): 

- olajša pridobivanje in zadržanje želenih sodelavcev, 

- usmerja osebje v želeno smer delovanja, 

- pospešuje pedagoške vložke in izboljšuje uspešnost ter  

- poenostavlja nadzor. 

Ob možnostih za motiviranje s pomočjo IT pa je mogoče tudi pri poučevanju in učenju s to 

tehnologijo še dodatno ustvarjati pristne socialne stike s pomočjo komunikacijskih orodij, ki 



 

29 

so del učnega okolja (forum, e-pošta spletna konferenca), ali s pomočjo učnih oblik, kot so 

projektno delo ali razprava. Priporočljivi so tudi pravi stiki, ki jih vzpostavijo učenci s 

pomočjo glasbene šole na začetku izobraževanja ali na začetku učne poti. V ta namen obstaja 

veliko izjemno domiselnih in igrivih idej, kasneje pa jih vzdržujejo tutorji v svoji socialno-

motivacijski vlogi (Rebolj 2008, 44). 

Sposobnost zaposlenih je odvisna tudi od usposabljanja v glasbenem izobraževanju, ki je ena 

izmed najpomembnejših nalog vsakega managerja. Ta proces ne omogoča le znanj, ki so 

potrebna za dobro opravljanje dela, temveč služi tudi kot eden najpomembnejših 

motivatorjev, ki jih imajo managerji na voljo. 

Najpogosteje so odlični izvajalci glasbenih storitev sad kombiniranja velikih in vztrajnih 

vložkov v izobraževanje, usposabljanje in v pridobivanje izkušenj. 

Izvajalci 

Vsaka glasbeno-izobraževalna ustanova je uspešna v okoljih, ki jim je namenjena osnovna 

dejavnost. Uspešnost se kaže v menjalnih procesih z udeleženci. Za izobraževanje značilni 

menjalni procesi so trženje glasbenih storitev, ki poteka med uporabniki storitev, to je 

izvajalci in odjemalci (Tavčar 1999, 27). 

Doba individualnih učiteljev je mimo. Učitelj sedanjosti in prihodnosti je timski učitelj. Brez 

tima ni razvoja. Le tim, ne posameznik, lahko šolo razvija. Skrivnost uspešnega tima pa ni le 

v izbiri kakovostnih strokovnjakov, temveč predvsem v njihovi medsebojni ljubezni in 

zaupanju. Timsko vodenje je uspešno vodenje. Timsko naravnano poučevanje je ustvarjalno 

izobraževanje. Uspešen tim učiteljev je predpogoj za uspešno glasbeno izobraževanje (Brajša 

1995, 10). 

Uspešen učitelj (Brajša 1995, 79–84): 

- mora biti dober strokovnjak, previden igralec, vzdržljiv bojevnik in moder povezovalec; 

- je prožno urejen, ustvarjalno kaotičen in ne povsem vase potegnjen; 

- je spreten kot žongler, strpen kot vrtnar in zahteven kot trener; 

- učence kompetentno kritizira, jih kot trener spodbuja in opogumlja, ne izkazuje svoje 

avtoritete, analizira natančno kot računalnik, konstruktivno povezuje in miri, se pogumno 

bojuje in ustvarjalno razmišlja; 

- vleče kot lokomotiva, ohranja zdravo šolo, poskuša iz učencev potegniti kar največ, je 

iznajdljiv in zna izkoristiti vse priložnosti; 

- ne izpopolnjuje samo že znanega in ne ponavlja samo starih izkušenj, ampak gre naprej in 

vedno drugače; 

- je posloven in strog, vedno veder, a kritičen, human, toda tudi objektiven, dosleden, 

včasih tudi popustljiv, poln razumevanja, marljiv in vzdržljiv. 
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Poleg tega ima učitelj danes v sodobni glasbeno-izobraževalni ustanovi predvsem naslednje 

naloge: 

- načrtuje izvedbo učnega glasbenega programa, da doseže učne in vzgojne cilje in pri tem 

opredeli e-vsebine, 

- izbere ustrezno e-gradivo ali izdela scenarij za novo ter scenarij za multimedijske in 

interaktivne elemente, 

- opravlja vlogo mentorja in tutorja, 

- prenavlja e-glasbene vsebine. 

Od učitelja sodobnega časa torej pričakujemo, da bo pred poučevanjem režiser, med učenjem 

spodbujevalec, po učenju pa ocenjevalec in kritik (evalvator). To pomeni multidisciplinarno 

znanje učiteljev (Rebolj 2008,96).  

Uporabniki 

Skrivnost uspešne šole so zadovoljene potrebe uporabnikov, uspešno vplivanje nanje in 

pozitiven odnos do njih (Brajša 1995, 73–74). 

K uporabniku usmerjeno poučevanje se prilagaja potrebam uporabnikov z vidika vsebin, 

izvedbe in pogosto tudi ocenjevanja. To pomeni, da je treba ves čas razvoja glasbeno-

izobraževalnega programa in v tem okviru priprave učnih vsebin ter izvajanja programa imeti 

pred očmi uporabnika, ki se bo izobraževal. 

Sodobna šola je timsko usmerjena šola. V njej se učenci in učitelji učijo delati skupaj, skupaj 

ustvarjati, skupaj voditi in odločati. Glasbeno-izobraževalni proces mora upoštevati vse 

značilnosti timskega dela, ki so (Brajša 1995, 103–104): 

- učenec mora biti enakopraven partner v skupnem izobraževalnem procesu; 

- učenci se morajo pri igranju na inštrument naučiti timskega dela in timskega 

ustvarjalnega vzdušja; 

- morajo se naučiti učiti in igrati skupaj z drugimi, ker bodo tudi pozneje morali igrati 

skupaj z drugimi, včasih pa tudi sami; tega se lahko naučijo le v timsko naravnani 

glasbeni šoli. 

E-izobraževanje je vsakršna oblika organizacije izobraževalnega procesa, ki vključuje 

uporabo informacijske tehnologije z namenom ustvarjanja okolja za e-učenje in poučevanje. S 

pomočjo različnih oblik e-izobraževanja, torej s pomočjo produktov informacijske tehnologije 

spodbujajo pri uporabniku e-učenje, ki je splet kognitivnih procesov znotraj posameznika  

(E-izobraževanje 2012). 
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3.1.2 Načrtovanje, uporabnost in primernost učnega okolja  

V času, ko postaja razvoj človeških virov vse pomembnejši za nadaljnji razvoj sodobnih 

družb, se večajo potrebe po izobraževanju, usposabljanju in posodabljanju znanj. Vedno večje 

so tudi možnosti, ki jih na področju izobraževanja nudijo nove generacije izobraževalnih 

informacijskih tehnologij. Dimovski in Penger (2005, 123) navajata, da v novi informacijski 

ekonomiji, kjer znanje aplicira nova znanja, trajne konkurenčne prednosti temeljijo le na 

informacijah in znanju.  

Sam proces strateškega načrtovanja običajno poteka od poslanstva preko ciljev do nalog 

glasbeno-izobraževalne ustanove. Pri tem je treba najprej izhajati iz opredeljenega poslovnega 

načrtovanja, da bi sledila učinkovita uresničitev načrta oziroma nadzor nad posameznimi 

dejavnostmi ter analiza doseženih rezultatov, saj s tem strokovnim planiranjem ali 

načrtovanjem razmišljamo in načrtujemo sistematično, sodelujemo timsko z vsemi 

odgovornimi dejavniki v glasbeno-izobraževalni ustanovi, s planom pa prispevamo k 

oblikovanju ustrezne strategije. Pri tem izhajamo iz družbenih potreb, njenih dosežkov in 

možnosti razvoja. Vse to nadalje prispeva k oblikovanju novega načina izvajanja glasbenih 

programov in vizije e-izobraževanja na področju glasbe. V načrtovanju je pomembna vizija, 

to je zamisel nove ali zaželene izobraževalne storitve. Pri tem je naloga strateškega nadziranja 

v tem, da prilagaja njegovo vsebino stanju na tržišču (Dibb et al. 1995, 568). Stanja na tržišču 

analiziramo s tako imenovano SWOT analizo. Bistvo SWOT analize je v tem, da ovrednotimo 

in temeljito analiziramo stanje na tržišču ter informacije, ki se nanašajo na preteklo, sedanje in 

prihodnje obdobje. Vse to prispeva h kakovostnemu strateškemu načrtovanju (Devetak in 

Vukovič 2002, 193). 

Zaradi številnih razlogov je za e-glasbeno izobraževanje zelo pomembno strateško odzivanje 

na vplive in okoliščine; to odzivanje obsega (Trunk Širca in Tavčar 1998, 34): 

- razumevanje preteklosti: razumevanje trendov, usmeritev, dogodkov, idealov je nujno 

pred odločanjem o bodočih usmeritvah glasbenega izobraževanja; 

- analiziranje okolij: SWOT prinaša razumevanje položaja glasbenega izobraževanja na 

osnovi razumevanja preteklosti; 

- opredeljevanje strateških zadev: iz SWOT izhaja opredeljevanje in doseganje soglasja o 

temeljnih, najbolj pomembnih zadevah za urejanje; 

- snovanje strategij: iskanje strategij za izboljševanje prednosti in izzivov ter omejevanje 

slabosti in nevarnosti pomaga urejati misli vpletenih ljudi in jih spodbuja k ustvarjalnosti; 

- preverjanje izvedljivosti strategije: zadostnost dosegljivih sredstev, interesi udeležencev 

glasbenega izobraževanja; 

- uveljavljanje sprememb strategije: predpogoj je zagotavljanje sredstev in podpore 

vplivnih udeležencev glasbenega izobraževanja. 

Notranje okolje sestavljajo notranje prednosti in slabosti. Navajamo jih v nadaljevanju. 
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- Notranje prednosti: 

- sodobna naravnanost managementa, 

- ustvarjalna in inovativna zavzetost izvajalcev glasbenega izobraževanja, 

- uporaba sodobnih tehnologij, 

- spodbudno učno okolje za uporabnike glasbenega izobraževanja, 

- diferenciranost glasbenih storitev, 

- kakovost storitev, 

- intelektualna lastnina, 

- veščine za oglaševanje in pospeševanje prodaje. 

- Notranje slabosti: 

- majhen tržni delež, 

- nezadostno število osebja za e-izobraževanje, 

- pomanjkanje denarnih virov, 

- management slabo pozna priložnosti e-izobraževanja. 

Zunanje okolje sestavljajo zunanji izzivi in zunanje nevarnosti. 

- Zunanji izzivi: 

- nova tržišča in tržne niše, 

- možnost izvoza izobraževalnih storitev, 

- širitev nabora izobraževalnih storitev za zadovoljevanje potreb novih odjemalcev, 

- možnosti za nova strateška povezovanja, 

- možnost za prevzem poslovodstva določenih glasbeno-izobraževalnih ustanov, 

- šibkost konkurentov pri vpeljevanju e-izobraževanja, 

- nove glasbene storitve. 

- Zunanje nevarnosti: 

- vstop novih konkurentov, 

- negativen ekonomski cikel zaradi recesije, 

- neugodne spremembe v političnem in ekonomskem okolju, 

- spremenjeni okusi in potrebe odjemalcev, 

- predsodki in nepoznavanje e-izobraževanja. 

Priprava poslovnega načrta je sestavni del procesa načrtovanja, katerega končni cilj je 

uresničitev načrta. Načrtovanje vršni management prisili, da razčisti, kaj želi doseči, kako, kje 

in kdaj bo to dosegel, četudi ne potrebuje formalnega načrta. Dobro pripravljen poslovni načrt 

kaže na to, da se načrtovalci spoznajo na svoj posel in da so dobro razmislili o razvoju 

ustanove z vidika glasbeno-izobraževalnih storitev, managementa, financ in SWOT analize 

(Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 63–64). 

Danes je na voljo veliko različnih računalniških orodij, ki podpirajo razvoj in izpeljavo učnih 

programov – od najpreprostejših, kot sta elektronska pošta in spletni poštni seznam, do 
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integralnih sistemov, ki so kompleksni učni sistemi, podprti z velikimi bazami podatkov. 

Računalniška orodja, ki omogočajo pripravo in predstavitev e-gradiv (e-vsebin), različne 

sisteme komuniciranja in management kot upravljanje in organiziranje administrativnega in 

izobraževalnega procesa se imenujejo sistemi za upravljanje vsebin (Slovar informatike 2009) 

ali učna okolja (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 155). V magistrski nalogi uporabljamo 

izraza učno okolje ali sistem za upravljanje vsebin izjemoma pa tudi izraz e-učilnica. 

Poslovna zamisel in izziv je načrtovanje oziroma oblikovanje učnega okolja kot najbolj 

primernega in uporabnega načina e-izobraževanja, ki je primerna rešitev za vse udeležence 

(izvajalci, uporabniki, administratorji ...) glasbeno-izobraževalnih storitev in ne nazadnje tudi 

za glasbeno ustanovo. Učno okolje omogoča uporabo različnih medijev, zato pogosto 

govorimo o multimedijskih vsebinah (e-vsebinah oziroma e-gradivih), ki z vidika različnih 

učnih stilov ugodno vplivajo na učne rezultate. Tako npr. avdio učnim stilom ustrezajo zvočni 

posnetki, vizualnim učnim stilom pa video prikazi itn. (Sulčič et al. 2004, 5). 

Učno okolje združujejo širok nabor funkcionalnosti, kar za izvajalce in financerje e-

izobraževanja večkrat pomeni dilemo, kako izbrati najboljše in najbolj primerno tehnološko 

okolje; predstavljajo informacijske rešitve, ki temeljijo na internetu in spletnih tehnologijah. 

Prav tako predstavljajo tudi ustrezne rešitve za upravljanje z učnimi procesi in vsebinami. Te 

rešitve so enostavne za upravljanje, integrirane, razširljive, zasnovane na internetu in 

omogočajo učenje komur koli, kadar koli in kjer koli. Zagotavljajo »samopostrežni način« 

dela tako uporabnikom kot tudi administratorjem in upravljavcem vsebin (Bregar, Zagmajster 

in Radovan 2010, 154–155). 

Upravljanje izobraževanja in učnih vsebin temelji na procesih zbiranja, upravljanja in 

objavljanja informacij katere koli zvrsti. Z njim pridobimo nadzor nad ustvarjanjem in 

razširjanjem informacij ter funkcionalnosti. Ti procesi predstavljajo CMS
12

 sistem. Kako vse 

te informacije povežemo med sabo, je odvisno od CMS sistema. Struktura je pri učnem okolju 

ključnega pomena (Ravbar 2011, 9). 

Sistem za upravljanje vsebin (CMS) je prefinjeno orodje za izgradnjo spletnih strani, 

upravljanje izobraževanja in učnih vsebin. Zagotavlja nabor integriranih orodij za upravljanje, 

ustvarjanje in vzdrževanje spletne strani in učnega okolja (Webcms 2013, 1). 

Krašna (2010, 12) CMS definira kot sistem, s katerim upravljamo administrativni in 

izobraževalni proces, učne vsebine ter zagotavljamo ustrezno komunikacijsko podporo.  

Slika 8 prikazuje osnovno zgradbo učnega okolja, ki lahko vsebuje naslednje komponente 

(Ravbar 2011, 10): 

                                                 

12
 CMS – Content Management System – sistem za upravljanje vsebin.  
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- CMS aplikacijo, ki je nameščena na spletnem strežniku in skrbi za zbiranje in upravljanje 

spletnih vsebin; 

- podatkovno SQL bazo, v kateri so podatki strukturirani v XML obliki; ta baza hrani vso 

vsebino, administrativne podatke in vse, kar je potrebno za izgradnjo spletne strani; 

- HTML datoteke kot statični del spletne strani; 

- Podatkovni vir CMS sistema, ki je na spletnem strežniku in vsebuje vsebine kot 

dinamični del spletne strani; 

- sistem za objavljanje omogoča dostopanje do podatkov v virih, ki jih pripravi v obliko za 

prikaz na spletni strani; 

- druge podatkovne vire, ki niso povezani s CMS sistemom, lahko pa so vključeni na 

spletno stran. 

 

Slika 8: Zgradba učnega okolja in tok prenosa podatkov 

Vir: Oblikovanje.com 2012. 

Med ponudniki CMS sistemov smo za glasbeno-izobraževalno okolje izbrali DotNetNuke, ki 

je široko uporabljena spletna CMS platforma, ki temelji na programski arhitekturi Microsoft 

okolja. DotNetNuke programska oprema je uporabna tako za razvijalce, oblikovalce in 

poslovne ljudi, s katero lahko hitro gradimo in enostavno vzdržujemo spletne strani vseh vrst. 

Ta sistem ponuja širok nabor funkcij, ki jih lahko uporabljamo za upravljanje in organiziranje 

administrativnega in izobraževalnega procesa (Glinsi 2006): 

- bogat HTML urejevalnik besedila, 

- modularno kreiranje učnega okolja, 

- upravljanje različnih datotek, 

- upravljanje in dodajanje večpredstavnostnih vsebin, 

- ustvarjanje in upravljanje udeležencev glasbenega izobraževanja, 

- nadzor dostopa in dodeljevanje pravic udeležencem glasbenega izobraževanja, tako da 

lahko dostopajo do različnih vsebin in opravljajo različne funkcije, 

- administrativno urejanje podatkov udeležencev, 

- možnost uporabe zunanjih povezav, 

- shranjevanje datotek v oblaku, 
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- varovanje podatkov, 

- neomejena tehnična podpora, 

- vključitev v socialna omrežja itn. 

Ta CMS sistem vključuje v administrativni in izobraževalni proces več uporabniških skupin, 

ki lahko med seboj različno sodelujejo in dostopajo. Ti udeleženci so:  

- Gost je vsaka oseba, ki se poveže na spletno stran in dostopa do vsebin javnega značaja. 

- Registriran uporabnik. To skupino sestavljajo tisti uporabniki, ki opravijo postopek vpisa 

v glasbeno-izobraževalni program. Vpisani uporabniki imajo na podlagi vnaprejšnje 

določitve v sistem omogočen dostop do izobraževalnih e-vsebin glede na vrsto in stopnjo 

programa ter tudi do vseh javnih vsebin, komunicirajo z elektronsko pošto, preko on-line 

forumov in uporabljajo druge načine komunikacije. Učeči za delo razpolagajo z 

izobraževalnimi vsebinami, oblikovanimi v dostopnih orodjih (doc, pub, pdf, mid, all, 

jpg, MP3 …). 

- Upravitelj – manager. Člani te skupine imajo dostop do administrativnega in 

izobraževalnega dela spletne strani, to je do nadzorne plošče. V njej lahko dostopajo do 

statističnih podatkov, menijev in vsebin, ki jih lahko upravljajo, spreminjajo, 

dopolnjujejo, dodajajo in ukinjajo. 

- Skrbnik – administrator. Ta uporabniška skupina ima vse pravice upravitelja in lahko 

dostopa do sistemov, komponent, namestitvenih modulov, globalnih nastavitev, urejanja 

jezikov, urejanja predlog, urejanja uporabnikov in brisanja katerega koli udeleženca v 

sistemu. Skrbi tudi za nemoteno delovanje sistema, za odpravljanje napak, redno 

testiranje sistema ter spremlja uporabo sistema. Odgovorna je za dodeljevanje pravic 

udeležencem, nudenje podpore ter v sistem dodaja nove udeležence in skrbi za že 

vključene, predvsem pri umeščanju v ravni glasbenega izobraževanja. Skrbnik še posebej 

skrbi za koordinacijo, usmerjanje in motivacijo vseh sodelujočih v administrativnem in 

pedagoškem procesu.  

- Razvijalec. Ta skupina je v tesnem sodelovanju z učitelji; zagotavlja pedagoško podporo 

glasbenemu izobraževanju, ustvarja in v sistem vstavlja nove izobraževalne vsebine, jih 

prilagaja in nadgrajuje ter načrtuje nove programe.  

- Učitelj – izvajalec. Ta skupina je odgovorna za ustvarjanje in urejanje vsebin. Sledi 

napredku registriranih uporabnikov in njihovim novim zahtevam ter jim omogoča tudi 

izmenjavanje e-gradiv in dopolnjevanje. 

Učno okolje za e-izobraževanje na področju glasbe nudi celovito informacijsko podporo vsem 

administrativnim in izobraževalnim procesom, s funkcionalnega vidika pa je celovita ponudba 

sestavljena iz naslednjih ključnih elementov poudarja (Henry 2001, 251): 

- vsebine, 

- storitev, 

- tehnologije. 



 

36 

Za Feeja (2009, 17) pa je pomembna kombinacija tehnologij, smiselnih vsebin in 

učinkovitega oblikovanja e-gradiv, pri čemer se te tri komponente med seboj dopolnjujejo in 

natančno kombinirajo glede na načrtovanje učnega okolja. 

Vsebina je neposreden prispevek k ustvarjanju, možnosti in uporabi kapitala znanja. 

Izobraževalne institucije po svetu vlagajo velika sredstva v razvoj elektronskih in 

multimedijskih učnih vsebin in njihova zahteva do tehnologije je, da jim ta omogoča 

varovanje, prenosljivost in ponovno uporabnost učnih materialov. Platforma za učno okolje 

mora podpreti shranjevanje, iskanje, indeksiranje, razvrščanje, sestavljanje in dopolnjevanje 

izdelanih vsebin (Dimovski 2003, 539). 

Storitve obsegajo:  

- svetovanje in pomoč pri strategiji in oblikovanju e-izobraževanja; 

- pomoč pri dejanskem uvajanju e-izobraževanja ter marketingu, promociji, izbiri 

tehnologije in infrastrukture, upravljanju, vrednotenju in tudi konkretno tehnično pomoč; 

- storitve oblikovanja in objavljanja učnih vsebin za posamezne učne glasbene predmete, 

pretvorbo med različnimi formati, oblikovanje za posamezno platformo ali orodje, 

integracijo različnih aplikacij itn. 

Tehnologija predstavlja:  

- infrastrukturo: internet in hibridne platforme, pripomočke za offline dostop, uporabniške 

vmesnike ter možnosti personalizacije dostopa; 

- sisteme za upravljanje  izobraževanja, rešitev za planiranje, dobavo in upravljanje vseh 

učnih dogodkov ter sisteme za vodenje učencev in sledenje njihovemu napredku; 

- sisteme za upravljanje vsebin, njihovega sledenja in distribucije (Dimovski 2003, 539). 

Sama tehnološka podpora učnega okolja, poudarja Boyle (1997), pa naj bi med drugim 

omogočala tri temeljne funkcionalne sklope: 

- orodje za upravljanje in organiziranje izobraževalnega in administrativnega procesa, 

- programska orodja za pripravo in predstavitev vsebine ter 

- orodje, ki omogoča spletno komuniciranje. 

Orodje za upravljanje in organiziranje izobraževalnega procesa in administrativnega procesa 

Z orodji za upravljanje in organiziranje administrativnega in izobraževalnega procesa v okviru 

glasbenega izobraževanja morajo managerji ves čas nadzorovati in ugotavljati, ali so bili s 

temi orodji postavljeni cilji e-izobraževanja doseženi. 

Administrativni procesi so praviloma rutinski in jih zato lahko opravimo z uporabo 

standardiziranih postopkov, dostopnih na spletni strani glasbene šole. Med administrativne 
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procese štejemo vpis v glasbeno-izobraževalni program, splošne informacije o delovanju 

glasbene šole in tehnično informacijsko pomoč (angl. help desk).  

Vpis je eden takih administrativnih postopkov, kjer vpis udeležencev v glasbeno-

izobraževalni program praviloma poteka že brez fizične navzočnosti udeleženca. Udeleženec 

se vpiše tako, da izpolni spletni obrazec za vpis, sistem pa ga samodejno obvesti o sprejemu 

ali zavrnitvi prijave. Če to še ni izvedljivo, bi morali vsekakor po spletu zagotoviti dostopnost 

in informacijo o vpisu v programe glasbenega izobraževanja (Bregar, Zagmajster in Radovan 

2010, 198). 

Programska orodja za pripravo in predstavitev vsebin 

Trg učnih okolij za glasbeno izobraževanje, ki bodo podpirala razvoj in izpeljavo glasbenih 

programov, ponuja danes nešteto proizvodov, ki se razlikujejo po bolj ali manj razpoznavnih 

in očitnih značilnostih, hkrati pa se tudi ti proizvodi nenehno izpopolnjujejo (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 159). 

Računalniška orodja, ki omogočajo pripravo in predstavitev e-vsebin, različne sisteme 

komuniciranja, ocenjevanje udeležencev ter management programa glasbenega izobraževanja 

vse v enem paketu v nekih standardnih formatih, se imenujejo sistemi za upravljanje 

izobraževanja in učnih vsebin (Slovar informatike 2012). 

Učno okolje danes ponuja vrsto storitev, ki omogočajo nalaganje, upravljanje, povezovanje 

raznovrstnih datotek (datoteke, ustvarjene s programi MS Office, PDF datoteke, MP3 in 

MIDI datoteke …), ki so kot vir podatkov e-vsebin. E-vsebine se v teh sistemih ustvarjajo, 

upravljajo in organizirajo v neomejenem številu načinov. Aplikacije so primerne za 

upravljanje različnih situacij. Izbira teh aplikacij je odvisna od okolja, v katerem bomo e-

vsebine uporabljali (javni namen, poslovno okolje, izobraževalna ustanova itn.) (Docforgen 

2012). 

Izobraževalne vsebine predstavljajo najpomembnejšo komponento e-izobraževanja. Gradiva 

morajo biti kakovostna, interaktivna, pedagoško korektna in sestavljena tako, da omogočajo 

personalizacijo izobraževanja. Sistem ne pogojuje tehnologije priprave gradiva oz. orodij za 

njegovo pripravo. Razvijalci lahko uporabijo poljubna orodja, s katerimi razvijajo zaključen 

niz HTML strani s pripadajočimi medijskimi gradniki. Vsebina lahko vključuje vse medije, ki 

so na voljo prek HTML (Bešter in Papič 2003, 135). 

Iz že razvite in delujoče izobraževalne vsebine je v sistemu možno izdelati izobraževalne 

programe, podprte z vgrajenimi študijskimi orodji, ter poljubno število predlaganih poti po 

izobraževalnih programih. Za vsak izobraževalni program je treba določiti strukturo ter 

organizirati navigacijo v njem (predlagane poti). 
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Uporabniki, ki se izobražujejo v sistemu, lahko za premikanje po gradivu uporabljajo že 

izdelane, njim prilagojene predlagane poti po programu, ali pa kar sami izberejo gradivo, ki 

jim najbolj ustreza. Na ta način je omogočena personalizacija e-izobraževanja na področju 

glasbe s stališča izobraževalnih vsebin. 

Spletno komuniciranje 

Poglavitni vzrok uporabe interneta je komuniciranje. Ljudje uporabljajo internet kot jim 

ustreza. Med njimi so taki, ki želijo podatke o glasbenih storitvah, ki jih želijo imeti. In prav ti 

so tisti, ki so z vidika glasbeno-izobraževalne ustanove najbolj zanimivi in zaradi njih je tudi 

internet zbudil kar precej pozornosti in odprl povsem nov pogled na spletno komuniciranje. 

Glasbeno-izobraževalna ustanova lahko s pomočjo interneta priskrbi uporabnikom glasbenih 

storitev informativno in izobraževalno izkušnjo, ko ponuja te storitve uporabnikom, kot so: 

njim prilagojene potrebne informacije o glasbenem izobraževanju, administrativna in 

pedagoška podpora, hiter odziv in tehnična podpora itn. Internet tako ponuja nove možnosti, 

ki jih tradicionalni sistemi ne morejo ponuditi. Integrirano spletno komuniciranje predstavlja 

novo možnost povezovanja komunikacij v celoto z namenom, da izobraževalna ustanova 

doseže udeleženca v procesu poučevanja in učenja (Konič 2006, 28–29). 

Komuniciranje je proces izmenjave sporočil ali informacij med dvema ali več udeleženci, kar 

prikazuje 9.  

 

Slika 9: Vloga medijev v komunikacijskem procesu 

Vir: Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 135. 

Značilen komunikacijski proces je učenje; posrednik sporočila – učitelj oblikuje (kodira) učno 

sporočilo ali informacijo v obliko, ki jo je mogoče prenesti (digitalni zvok, glasbeni posnetek, 

sliko, pisno besedilo). Učno sporočilo se nato z uporabo tehnologije pošlje prejemniku – 

udeležencu v učnem procesu, ki to sporočilo dekodira. Če je sporočilo podano z zvokom, 

mora prejemnik zvočni posnetek slišati in dojeti njegovo vsebino, če pa je podano z video 

posnetkom, pa mora prejemnik posnetek videti in razumeti. Uporaba različnih medijev 
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predvideva različne procese učenja z različnimi rezultati in različnimi tipi oziroma vrstami 

pridobljenega znanja. Če na primer spoznavamo e-izobraževanje iz strokovne literature, 

pridobimo drug tip znanja, kot če e-izobraževanje spoznavamo z neposrednim sodelovanjem 

v glasbeno-izobraževalnem programu. Različni mediji in različne tehnologije nam 

omogočajo, da spoznavamo stvarne pojave z različnih zornih kotov in ne pomenijo, da je 

mogoče označiti neke medije kot absolutno boljše ali slabše. Uporaba različnih medijev v 

glasbenem izobraževanju torej ne pomeni odločanja za slabšo ali boljšo možnost. Temeljno 

vprašanje uporabe medijev je, s kakšnim naborom medijev in s kakšno kombinacijo medijev 

doseči optimalne glasbeno-izobraževalne dosežke (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 

135–136).  

3.1.3 Načrtovanje in razvoj e-vsebin  

E-vsebine so pripomoček, ki dopolnjuje ali nadomešča klasična gradiva in učenje. Vsebujejo 

lahko veliko multimedijskih vsebin (zvok, video …), ki jih ne moremo doseči s klasičnimi 

gradivi. So didaktično načrtovane, pregledne, razumljive ter z multimedijskimi in 

interaktivnimi elementi opremljene za samostojno učenje in poučevanje. Njihova temeljna 

lastnost je interaktivnost, ki uporabnika vključi v proces izobraževanja. Glavni namen e-

vsebin je nuditi pomoč v procesu učenja in poučevanja. S temi vsebinami nudi učencu, da si 

lahko z njimi pridobi želeno znanje in ga hkrati tudi utrdi. Učitelju pa te vsebine pripomorejo, 

da učencu to znanje poda na nov način (Damjan 2011, 76).  

Obstajata dve temeljni poti pri razvijanju e-vsebin, in sicer: 

- lastno razvijanje in 

- zunanje razvijanje. 

Gre pravzaprav za dilemo, ali nekaj narediti ali pa kupiti (angl. make or buy). Seveda v 

stvarnosti obstajajo tudi kombinacije teh dveh osnovnih poti. Krašna (2010, 15–16) poudarja, 

da bodo sodobni učitelji iskali in pripravljali učne vsebine, ki bodo didaktično primerne 

razvojni stopnji učečih ter preverjali njihov napredek pri osvajanju znanj. Seveda se s tem 

pojavlja bojazen o razvrednotenju učitelja. Dejansko pa je odpor in problem spremembe 

globlji in se skriva v zakonodaji in v sedaj veljavnih normah. Učitelji imajo še vedno svojo 

obveznost prilagojeno (normirano) staremu pristopu dela. Novi pristop pa zahteva veliko več 

neformalnega dela, ki pa ni ne ovrednoteno, ne plačano. 

Priprava učnih vsebin za programe glasbenega e-izobraževanja zahteva drugačen pristop in 

razmislek, kot če se lotevamo pisanja učnega gradiva za glasbeni program, ki se bo izvajal v 

učilnici, instrumentalni sobi ali glasbeni delavnici. 

Pri pripravi e-vsebin izhajamo iz splošnih usmeritev, ki smo jih opredelili v zasnovi programa 

glasbenega e-izobraževanja. Naslednji koraki v razvoju e-vsebin zahtevajo konkretne 
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odločitve o vsebini programa, oblikovno-tehničnih vidikih in tehnološki podpori. Pri iskanju 

rešitev moramo imeti ves čas pred očmi ugotovitve, do katerih smo prišli v zasnovi programa, 

na primer, kdo so udeleženci programa, kakšni cilji naj bi bili s programom doseženi, katere 

vire imamo na voljo itn. Upoštevati pa moramo tudi, kakšno bo tehnološko učno okolje, v 

katero bomo umestili e-vsebine (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 97). 

Splošna priporočila o razvoju programov e-izobraževanja lahko povzamemo po avtorju Fee 

(2009, 102): 

- skrbno načrtovanje aktivnosti, povezanih z razvojem e-vsebin, 

- e-vsebina naj omogoča učinkovit učni motiv, 

- e-vsebina naj vsebuje raznovrstne aktivnosti učnega procesa, 

- e-vsebina naj izrabi prednosti učnega okolja in svetovnega spleta. 

Vsebinska priprava gradiva 

Zgoraj omenjena priporočila naj nas spremljajo že pri pripravi zasnove glasbenega programa 

e-izobraževanja, usmerjati pa nas morajo tudi v naslednjih korakih priprave e-vsebin oziroma 

e-gradiv, kar nazorno prikazuje slika 10.  

Danes pod pojmom e-vsebine razumemo zaključene učne enote, ki v ustreznem razmerju 

vsebujejo multimedijske gradnike v obliki besedila, slike zvoka in videoposnetka. Takšne e-

vsebine imenujemo multimedijske e-vsebine. Multimedijske e-vsebine so zaradi vključevanih 

multimedijskih gradnikov informacijsko obsežna, s čimer zadostijo osnovni zahtevi 

glasbenega poučevanja in učenja, ki pravi, da je treba vzburiti vse čute, ki jih pri glasbi 

potrebujemo (Bratina 2011, 35). 

Prvi korak v pripravi je vsebinska priprava gradiv, ki zajema najprej podrobno opredelitev 

namena in učnih ciljev izobraževalnega programa, opredelitev osnovnih vsebinskih sklopov in 

njihovo razčlenitev na ožje enote ter izbiro učnih aktivnosti. Pri pripravi vsebin moramo nato 

opredeliti oblikovno ter grafično zasnovo besedila in spletnih strani besedila. Več razmisleka 

zahteva razvoj glasbenega programa, ki je vsebinsko pripravljen v novem učnem okolju. 

Ne glede na to, da gre za razvoj vsebinsko povsem novega pristopa ali pa le za dopolnjevanje 

in osveževanje obstoječega, so pristopi določanja vsebin glasbenega programa precej 

raznoliki. Eden pomembnih virov razlik v metodah in pristopih k poučevanju in učenju je, 

kateri element izobraževalnega procesa je izhodišče razvoja glasbenega programa. V skladu s 

tem razlikujemo poučevanje, osredotočeno na vsebino, učitelja in učenca (Bregar, Zagmajster 

in Radovan 2010, 102). 
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Slika 10: Koraki v pripravi e-vsebin 

Vir: Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 99. 

Za k vsebini usmerjeno poučevanje je značilno, da je izhodišče in osrednja točka pedagoških 

naporov vsebina. 

Za k učitelju usmerjeno poučevanje je značilno, da se poučevanje podreja učitelju kot 

strokovni avtoriteti in managerju izobraževalnega procesa. 

K udeležencu usmerjeno poučevanje se prilagaja njegovim potrebam z vidika vsebin, izvedbe 

in tudi ocenjevana. To pomeni, da je treba ves čas razvoja glasbenega programa e-

izobraževanja in v tem okviru priprave učnih vsebin imeti pred očmi učenca, ki se bo prebijal 

skozi program. Za to je nedvomno potrebna motivacija in če te ni, se e-izobraževanje kaj 

kmalu konča (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 102). 

3.1.4 Oblike podpore v e-izobraževanju na področju glasbe 

Udeleženci e-izobraževanja na področju glasbe potrebujejo, da bi dosegli učne cilje (slika 11), 

pedagoško (učna gradiva, učni pripomočki) in nepedagoško podporo (administrativne, 

tehnične, organizacijske, svetovalne storitve). Sistemi podpore udeležencem oziroma 

uporabnikom, ki omogočajo izpeljavo tako izobraževalnega kot administrativnega procesa, pa 

temeljijo na uporabi sodobnih tehnologij. 
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Razumljive zahteve, pravila in poti do znanja ter neodvisnost omogočajo udobje v učnem 

okolju. Predvidevamo, da se bodo udeleženci v tem okolju, ki s temeljitostjo in dorečenostjo 

odraža skrb za njihove potrebe, dobro počutili in bodo pozitivno naravnani do poučevanja in 

učenja. Možnost, da udeleženec (učitelj, učenec …) neobremenjeno vpraša, česar ne razume 

dobro, da poklepeta o glasbeno-izobraževalni vsebini ali o čemer koli drugem, mu daje 

občutek »nisem sam«. Odzivanje odgovorne osebe (administrator – skrbnik) daje udeležencu 

občutek, da v šoli obstaja oseba, ki se zanima za njegovo uspešno in učinkovito uporabljanje 

tega učnega okolja (Rebolj 2008, 144).  

Pri odločanju, katere medije in tehnologije ter katere oblike pedagoške podpore bomo 

uporabili pri nekem programu e-izobraževanja, moramo upoštevati značilnosti udeleženca, 

učno snov, vsebino in značilnosti učnega okolja, ki je na voljo. Dobra učna podpora lahko ob 

tradicionalnem izobraževanju omogoča, da imajo uporabniki glasbeno-izobraževalnih storitev 

s pomočjo interneta dostop do učnih gradiv, komuniciranja z učiteljem, in da so obveščeni o 

vsaki spremembi v zvezi s programom izobraževanja. Po tej poti se lahko vpišejo tudi v 

izobraževalni program, na delavnice, se prijavijo na izpit in si ogledajo izpitne ocene.  

 

Slika 11: Temeljne vrste podpore v e-izobraževanju 

Vir: Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 220. 

Pri tem je pomembno, da predvidimo, kakšna so tudi pričakovanja o pedagoški, pa tudi 

nepedagoški podpori, ki jo ima udeleženec ob začetku glasbenega izobraževanja. Ta 

pričakovanja so (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 221–222): 

- točne in veljavne informacije, 

- prožno učenje, prilagojeno različnim učnim pristopom, 

- svetovanje o tem, kaj in kako naj se uči, 

- možnost uporabe že naučenega, 

- povratne informacije o uspešnosti učenja, 
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- pomoč v zvezi z administrativnimi in drugimi težavami, ki so povezane z glasbeno-

izobraževalnim programom. 

Sistemi podpore udeležencev naj bodo izbrani tako, da bo zajemanje učnih pripomočkov in 

gradiv enostavno in jasno, kar bo posledično omogočalo uresničevanje učnih ciljev.  

Na splošno nudijo skrbniki – administratorji (tutorji) pomoč, ki je povezana z učenjem in 

poučevanjem in ki skupaj z učnimi vsebinami pomeni pedagoško podporo. Seveda pa se 

lahko administrativno-tehnično osebje ukvarja z osebnim in drugimi vrstami svetovanja, ki ni 

neposredno povezano s pedagoškim procesom (nepedagoška podpora). Lahko bi rekli, da se 

tutorska podpora v praksi pogosto prepleta z oblikami nepedagoške podpore, kar je odvisno 

predvsem od organizacijskega modela in kadrovskih zmogljivosti glasbeno-izobraževalne 

ustanove (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 220).  

Tudi Bešter in Papič (2003) navajata, da je v glasbeno-izobraževalnem procesu zelo 

pomembna vključitev človeškega dejavnika, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 

pedagoške podpore kot upravljalnega vidika v času trajanja izobraževanja. Zato je treba v 

proces učenja vključiti tudi učitelja – mentorja, ki preko različnih komunikacijskih orodij 

tehnološke infrastrukture pomaga učencu ali skupini učencev. Programska oprema za e-

izobraževanje na področju glasbe mora mentorju sistematsko olajšati njegove dejavnosti ter 

mu omogočiti dostop do podatkov o napredovanju učencev. Pedagoško podporo in kakovost 

e-izobraževanja lahko povečamo, ko jedro izobraževalnega procesa niso le vsebine v 

klasičnem pomenu te besede, temveč je poudarek predvsem na sodelovanju in diskusiji med 

učenci ter med učenci in mentorjem. Če programska oprema za e-izobraževanje poleg 

mentorjev omogoča vključitev obstoječih zbirk znanja (v obliki dokumentov, diskusij in 

prispevkov) ter napredne metode iskanja in upravljanja znanja, praviloma dosegamo najboljše 

rezultate. Prav avtomatizacija pedagoške podpore in redno sodelovanje mentorjev v e-

izobraževanju predstavljata velik izziv za razvijalce učnega okolja oziroma modulov v njem. 

3.1.5 Zagotavljanje kakovosti v e-izobraževanju 

V novejšem obdobju se vedno več glasbeno-izobraževalnih ustanov zaveda, kaj pomeni 

kakovost in poslovna odličnost za izobraževanje. Pri tem so pomembni tudi poslovni procesi, 

od katerih je odvisen končni rezultat, to je kakovost e-izobraževanja. Zato posvečamo vse več 

pozornosti upravljanju kakovosti in organiziranosti v vsakdanjem poslovanju. Pri 

obravnavanju poslovne odličnosti upoštevamo zadovoljstvo vseh udeležencev, ki so vključeni 

v izobraževalni proces (Devetak in Vukovič 2002, 278). 

Za doseganje poslovne odličnosti je potrebno plodno sožitje interesov in ciljev udeležencev 

glasbeno-izobraževalnih storitev. Za to potrebujemo ustvarjalne in sposobne izvajalce. 

Osebna odličnost izvajalcev e-izobraževanja ni le interes glasbene šole, ki si želi zmožnih in 
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zavzetih sodelavcev, temveč tudi interes sodelavcev, saj jim odličnost odpira pot do 

uspešnega osebnega razvoja. 

Zakaj osebna odličnost? Tavčar (1999, 210) navaja: 

- ljudje, ki dosegajo visoko stopnjo odličnosti, so bolj predani, prevzemajo pobude, so 

odgovornejši in se hitreje učijo; 

- odlični ljudje iščejo osebno srečo v delu in ne predvsem izven dela, to je premik od 

instrumentalnega v vrednostno pojmovanje dela; 

- razmerje med glasbeno šolo in odličnimi sodelavci temelji na zavezi (covenant), ki je več 

kot pogodba (contract) in raste iz skupne zavzetosti. 

K večjemu pomenu zagotavljanja kakovosti in odličnosti v e-izobraževanju prispevajo 

globalizacijski procesi. Sodobne tehnologije omogočajo, da je e-glasbeno-izobraževalni 

program, ki je razvit v lokalnem okolju, dostopen brez geografskih omejitev. Glasbeno-

izobraževalna ustanova, ki na spletu ponuja določen program e-izobraževanja, je lahko od 

potencialnega uporabnika oddaljena več tisoč kilometrov, deluje v povsem drugačnem 

kulturnem in socialnem okolju, pogosto samo na tržnih načelih, zato je zagotavljanje 

kakovosti za uporabnike nujna (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 269–270). 

Z marketinškega vidika je treba glasbene programe prilagajati demografskim, psihografskim 

in tehnološkim značilnostim, kar vključuje tudi standardizacijo in druge vidike. Glasbena 

šola, ki posveča dovolj pozornosti standardom kakovosti, marketingu in razvoju, dosega 

ustrezne poslovne uspehe ob zadovoljstvu uporabnikov in tudi izvajalcev. Ustrezno 

oblikovanje in izvajanje e-glasbenih storitev se mora ujemati s potrebami plačilno sposobnih 

uporabnikov. Temu sledi zadovoljstvo in zvestoba izvajalcev (učitelji, administrativni 

uslužbenci, managerji), pridobivanje novih uporabnikov ter doseganje poslovnega uspeha in 

referenc glasbene šole (Devetak in Vukovič 2002, 281–282). 

Temeljna področja, na katera se nanašajo priporočila glede kakovosti, so: 

- načrtovanje in razvoj e-izobraževanja, 

- management e-izobraževanja, 

- pedagoška podpora in 

- zagotavljanje kakovosti in vrednotenje (evalvacija). 

V načrtovanje naj bodo uvrščene: strategija z jasno opredelitvijo vizije in poslanstva 

glasbeno-izobraževalne ustanove, finančni in tržni vidiki razvoja in izvajanja e-izobraževanja, 

analiza potreb učiteljev izobraževanja in njihov razvoj ter načrt tehnološkega razvoja. 

Kakovosten management mora zagotavljati pogoje uresničevanja osnovnih ciljev, to je 

povečati znanje in usposobljenost udeležencev, kar prispeva tudi k večji učinkovitosti in 

uspešnosti glasbene šole. 
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Pedagoška podpora zajema učna gradiva in pripomočke ter tutorsko podporo. Posebna 

pozornost je namenjena kakovosti učnih gradiv. Pri razvoju učnih gradiv v e-izobraževanju 

moramo upoštevati eno najpomembnejših načel na tem področju, to je spodbujanje in 

omogočanje interakcije med udeleženci. Seveda pa so nekatere prvine kakovosti izpeljave e-

glasbeno-izobraževalnega programa enake kot pri tradicionalnem izobraževalnem programu 

(strokovnost učiteljev, njihove organizacijske sposobnosti za izpeljavo izobraževalnega 

procesa, spodbujanja pozitivnih stališč, zagotavljanje povratnih informacij). 

Temeljni proces, s katerim zagotavljamo doseganje in ohranjanje kakovosti, imenujemo 

evalvacija-vrednotenje (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 273–274). 

V e-izobraževanju na področju glasbe lahko evalviramo – vrednotimo lastno delo 

(samoevalvacija), lahko vrednotimo učni proces, doseganje ciljev ali učna gradiva, kot so na 

primer e-gradiva ali kompleksnejši multimedijski gradniki. Na ravni glasbeno-izobraževalne 

ustanove je priporočljivo vrednotiti delo izvajalcev oziroma šole tako procesno kot tudi na 

zaključni stopnji. Procesno vrednotenje bo omogočilo pravočasno usmerjanje poteka učenja, 

odpravo ovir in napak, z zaključnim vrednotenjem (ocenjevanjem) pa bomo oblikovali 

zaključke po zaključnem ciklusu, na primer na koncu izobraževalnega programa ali ob koncu 

šolskega leta. Vrednotenja pa ne smemo enačiti z nadziranjem uporabnikov in izvajalcev v 

smislu, ali opravljajo delovne dolžnosti, čeprav to včasih povezujejo in zato vrednotenje 

(evalvacijo) spremljajo slabi občutki. Vrednotenje je dobrohotna, konstruktivna dejavnost, ki 

je normalna sestavina e-izobraževanja in je namenjena predvsem razvoju. Vgraditi ga je treba 

ob učno pot. Preverjati moramo doseganje učnih ciljev in počutje učencev, posredno pa tako 

preverjamo kakovost in ustreznost gradiv. Najprimernejša oblika, s katero pridobimo podatke, 

ki so pomembni za vrednotenje, je anketiranje udeležencev v glasbeno-izobraževalnih 

programih. Vsebina anketnega vprašalnika naj zajema vprašanja, ki se nanašajo na e-

izobraževanje na področju glasbe (Rebolj 2008, 182). 

3.1.6 Učinkovitost e-izobraževanja na področju glasbe 

Zagotavljanje učinkovitega izobraževanja, to je e-učenja in poučevanja, je zapleten in 

ustvarjalen proces, ki predhodno zahteva opredelitev jasnih ciljev in njim primerno 

oblikovanje in izbiro izobraževalne vsebine (JISC 2004, 11). 

Ključ do uspešnega in učinkovitega  izvajanja e-izobraževanja na področju glasbe je razvoj e-

učenja. Pri tem je ključno razumevanje pomena e-učenja. Razvoj e-učenja mora biti usklajen z 

vizijo izobraževalne ustanove in razvojnimi strategijami. Te opredeljujejo kakšna tehnološka 

sredstva imamo na razpolago in kako jih lahko mobiliziramo, da bomo z njimi dosegli 

najboljše rezultate pri nudenju glasbeno-izobraževalnih storitev (Fee 2009, 154). 
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Tudi Florjančičeva (2010, 189-191) poudarja, da je učinkovitost e-izobraževanja predvsem 

odvisna od razvoja e-učenja, oblikovanja e-vsebin, e-učenja oz. poučevanja (kot načina 

podajanja znanja) in procesa ocenjevanja. Še posebej mora  imeti postopek ocenjevanja in 

stalnega izboljševanja pomembno vlogo v procesu e-učenja kot učinkovitega glasbenega 

izobraževanja. Treba je poudariti, da z IT ustvarimo učno okolje za proces e-učenja in 

poučevanja, doseganje uspešnosti pa je odvisno predvsem od strategija glasbenega 

izobraževanja, to je od tega, v kakšni obliki bomo uporabniku podali glasbeno znanje. 

Svet, v katerem živimo, informacije, ki nas obkrožajo, in informacijska tehnologija, ki jo 

uporabljamo, ustvarjajo nove odnose in vedenjske navade med udeleženci e-glasbenega 

učenja in poučevanja. E-učenje in z njim e-vsebine so močan motivacijski element, ki 

pozitivno vpliva na pridobivanje novega znanja, na ustvarjanje glasbenih del in na 

povezovanje med udeleženci glasbenega izobraževanja (Downes 2005). 

Tudi Lee (2009, 29) navaja, da se uspeh e-izobraževanja na področju glasbe kaže v več 

oblikah in sicer, da lahko udeleženci sami določajo začetek e-učenja oz. poučevanja, da se 

učijo oz. poučujejo v svojem ritmu in v času ter na mestih, ki jim ustrezajo, da imajo večjo 

izbiro nad tem, kaj študirati, da lahko izbirajo usposabljanja, ki najbolje ustrezajo njihovemu 

stilu učenja oziroma poučevanja, da sami prispevajo vložke v učnem procesu, imajo dostop do 

najširšega obsega e-gradiv in da imajo lahko v nasprotju s konvencionalno modrostjo pri 

takem izobraževanju več priložnosti za interakcijo. 

3.1.7 Ekonomika e-izobraževanja na področju glasbe 

Vsaka odločitev v zvezi z načrtovanjem e-izobraževanja je povezana tudi z višino stroškov 

(Snoj 1998, 133).  

Uporaba sodobnih, tehnološko zahtevnih medijev je povezana z investicijami v IT za razvoj 

in distribucijo multimedijskih vsebin. Kot vsaka investicija tudi investicije v glasbeno-

izobraževalno tehnologijo zahtevajo analizo upravičenosti. Poleg upravičevanja naložb v IT 

se strokovnjaki s področja ekonomike e-izobraževanja ukvarjajo z vprašanjem, ali uporaba 

multimedijske tehnologije res predstavlja sredstvo za povečanje učinkovitosti izobraževanja 

(Sulčič in Lesjak 2007, 7). 

Različni avtorji različno prikazujejo ali grupirajo stroške e-izobraževanja. Na splošno ločijo: 

- stroške razvoja e-učenja in poučevanja,  

- stroške izvajanja e-učenja in poučevanja. 

Rumble (2004, 119) proučuje stroške iz opredelitve e-izobraževanja kot sistema, v katerem 

stroški izvajanja nastajajo zato, ker moramo: 

- zagotoviti udeležencem učne vsebine v elektronskih obliki, 

- zagotoviti podporo udeležencem pri uporabi spletnega okolja, 
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- zagotoviti spletne administrativne storitve, kot so vpis, plačilo šolnin, ustrezno 

informiranje in svetovanje. 

Stroške razvoja pa je Shubhanna (2005, 19) razvrstil po virih nastanka, in to v: 

- stroške postavitve učnega okolja oziroma platforme, 

- stroške zaradi nakupa dodatne opreme, 

- stroške dela za pripravo e-vsebin, 

- stroške za usposabljanje za delo z učnim okoljem in 

- stroške za vrednotenje e-vsebin.  

Izobraževalni proces, še posebej, če je podprt z IT, se lahko izvaja le ob vnaprej pripravljenih 

vsebinah, ki se običajno uporabljajo pri večjem številu uporabnikov, pri večjem številu izvedb 

in več let (Sulčič et al. 2004, 8). 

Pri izvedbi izobraževalnega procesa sodeluje vsi sodelavci, tako izvajalci (ravnatelj, glasbeni 

učitelji, administrativno osebje) kot osebje za izvedbo podpornih aktivnosti izobraževalnega 

procesa. 

Spodbujanje sodelavcev, ki so obenem pionirji novih e-vsebin, utrjevalci težav in naposled 

realizatorji zamisli, je navsezadnje najpomembnejši ukrep. Spodbujanje sega od nagrajevanja 

in načrtovanja osebnega razvoja do notranjega oziroma lastnega razvijanja glasbenih 

programov, podprtih z e-učenjem in poučevanjem, ki pomeni skoraj docela proste roke v 

delovanju, dokler to ostaja znotraj poslanstva in materialnih okvirov (Tavčar 1999, 100). 

Da bi vse to dosegli, je potrebno ustvarjalno timsko sodelovanje, vrhunska organiziranost dela 

ter znanje in sposobnosti strokovnjakov pri izvajanju glasbeno-izobraževalnih storitev 

(Devetak in Vukovič 2002, 107–109). 

3.2 Primer izbire in uporabe multimedijskih sistemov v izbrani glasbeno-izobraževalni 

ustanovi  

3.2.1 Sistemi za upravljanje vsebin 

V začetku leta 2006 smo vzpostavili delovanje učnega okolja, ki je omogočilo, da se je v 

izbrani glasbeno-izobraževalni ustanovi preko tega sistema vpisala že dobra polovica vseh 

uporabnikov glasbenih storitev omenjene šole. Ti isti uporabniki so lahko dostopali tudi do 

osnovnih slikovnih glasbenih vsebin (Glinsi 2012). Ravno v tem času se je ponudba 

širokopasovnega dostopa do interneta v Sloveniji izredno povečala in pocenila. Tako si je več 

gospodinjstev lahko privoščilo »hiter« in cenovno ugodnejši dostop do interneta. V prvem 

četrtletju 2006 se je glede na enako obdobje v letu 2005 povečalo število teh gospodinjstev za 

15 %. Širokopasovno povezavo je tako imelo že 34 % gospodinjstev. Po podatkih Agencije za 
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pošto in elektronske komunikacije RS je bilo konec junija 2006 med gospodinjstvi v Sloveniji 

230.393 priključkov na širokopasovni dostop do interneta (Statistični urad RS 2006). 

Spremenil se je tudi način programiranja, saj so bile spletne strani v preteklosti zgrajene iz 

skupka statičnih HTML dokumentov. Vsaki vsebini, ki smo jo ustvarili (bodisi za osnovno 

spletno stran ali njeno podrejeno stran), smo morali spremeniti njeno izvorno kodo. Tako 

preoblikovanje je lahko izvajal le strokovnjak, ki je imel potrebno znanje za programiranje v 

HTML jeziku. CMS sistem pa vse te zahteve odpravi in ga kot programsko orodje lahko 

uporablja skoraj vsak (Lajovic 2011).  

Med ponudniki CMS sistemov smo za glasbeno-izobraževalno okolje izbrali DotNetNuke, ki 

je široko uporabljena spletna CMS platforma, ki temelji na programski arhitekturi Microsoft 

okolja. DotNetNuke je programska oprema, s katero je mogoče hitro graditi in enostavno 

vzdrževati spletne strani vseh vrst, je uporabna tako za razvijalce, oblikovalce kot za poslovne 

ljudi. Danes se DotNetNuke ponaša z več kot sedmimi milijoni prenosov, s programsko 

podporo 700.000 spletnih strani po vsem svetu in s skupnostjo, ki šteje več kot milijon članov, 

oblikuje močno podporno mrežo (DotNetNuke 2012). Ta sistem ponuja širok nabor funkcij, 

ki jih lahko uporabljamo za upravljanje in organiziranje administrativnega in izobraževalnega 

procesa – bogat HTML urejevalnik besedila, modularno kreiranje učnega okolja, upravljanje 

in dodajanje večpredstavnostnih vsebin, nadzor dostopa in dodeljevanje pravic udeležencem 

glasbenega izobraževanja tako, da lahko dostopajo do različnih vsebin in opravljajo različne 

funkcije, administrativno urejanje podatkov udeležencev itn.  

Sistem omogoča ustvarjanje podatkovnih poti za spletne aplikacije z uporabo SQL strežnika 

in Web API-ja, uporabo različnih uporabniških vmesnikov, kot so HTML5, CSS in 

JavaScript, vključuje socialne funkcije, ki omogočajo uporabo DotNetNuke tehnologije tudi 

drugim uporabnikom, da lahko z našim privoljenjem uporabljajo naše ustvarjene module. 

Podatki se shranjujejo v MySQL bazi (DotNetNuke 2012). 

Microsoft okolje s svojo CMS platformo omogoča pripravo in dostop do e-gradiv, umeščanje 

učencev v skupine, administrativno in pedagoško podporo procesom e-izobraževanja ter 

zajem in spremljanje podatkov o rabi sistema. 

Osnovne entitete sistema so (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 167): 

- upravljanje administrativnega in izobraževalnega procesa za potrebe udeležencev 

(management, administrativno in pedagoško osebje, uporabniki glasbenih storitev, ki 

imajo v sistemu eno ali več vlog); 

- učno okolje, ki omogoča fleksibilnost in enostavnost upravljanja z izobraževalnimi 

vsebinami; 

- glasbeno-izobraževalni programi kot zaključeni nizi izobraževalnih vsebin, ki so 

pedagoško in tehnično ustrezno pripravljene za e-izobraževanje. 
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Izbira učnega okolja je zahtevna naloga, vendar z odločitvijo ni dobro predolgo odlašati. 

Načini in tehnike poučevanja in učenja so si v različnih učnih okoljih načelno podobni, čeprav 

se učna okolja na prvi pogled lahko zelo razlikujejo. Navsezadnje jih je nekoliko le mogoče 

prilagoditi našim potrebam.  

Razlogi za takšno odločitev, ki so nas vodili, da smo se odločili za učno okolje DotNetNuke, 

so finančne prednosti, kompatibilnost z drugimi sistemi in tehnična prožnost, oblikovna 

privlačnost ter prijaznost za uporabnika. Hkrati za to učno okolje zagotavljajo podporo vodilni 

proizvajalci na področju informacijskih tehnologij. 

3.2.2 Princip oblikovanja učnega okolja za potrebe udeležencev glasbeno-izobraževalnih 

storitev 

Postavitev elementov ima pri oblikovanju pomembno mesto, saj je pri tem treba upoštevati 

naravo človeške percepcije, še posebej logično sklepanje in prepoznavanje vzorcev. Eno 

najpomembnejših meril oblikovanja učnega okolja je uporabniku prijazna navigacija in 

intuitiven uporabniški vmesnik. 

Videz virtualnega okolja je dejavnik, ki pomembno vpliva na motivacijo. V prvi vrsti 

spodbuja seveda predvsem tiste učence, ki so vizualni tipi. Pomembno je, da je oblikovanje 

okolja smiselno in konsistentno. Standardni videz okolja in jasna sporočilna vrednost 

posameznih vizualnih dodatkov, kamor sodi tudi izbira ikon, uporabnikom omogoča, da se 

osredotočajo na vsebino, naloge in interakcijo (Boyle 1997). 

Boyle (1997) predlaga holistični pristop k prezentacijskemu oblikovanju, saj je treba 

zagotoviti enotnost in ravnovesje med uporabljenimi elementi pri predstavljanju posameznih 

elementov predmeta v sistemu. Preprosta in jasna kompozicija brez nepotrebnih motečih 

elementov se zdi najbolj funkcionalna.  

Upravljanje administrativnega procesa 

V tem okolju za upravljanje administrativnega procesa (slika 12) razpolagamo z orodji za 

urejanje osebnih podatkov udeleženca, za dodeljevanje vlog in pravic, ustvarjanje sistemskih 

računov, urejanje dostopov do izobraževalnih vsebin, za zbiranje in arhiviranje podatkov itn. 

(Rebolj 2008, 31). 

 

Slika 12: Upravljanje administrativnega procesa 

Vir: Glinsi 2012. 

Dostop: e-okolje, 
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Med pomembnejše module tega sistema štejemo modul registracije, ki je namenjen vsem 

udeležencem (manager oz. ravnatelj, učitelj, učenec, skrbnik, gost itn.) glasbeno-

izobraževalnih storitev. Omogoča registracijo in urejanje udeleženčevih matičnih podatkov, s 

katerimi se prične vodenje evidence udeleženca bodisi v administrativnem ali izobraževalnem 

procesu. V sistem se registriramo tako, da izpolnimo spletni obrazec, pri čemer si poleg 

osebnih podatkov določimo tudi uporabniško ime in geslo. Vnesene podatke vsakega 

udeleženca sistem shrani v bazo, kjer jih lahko kadar koli spreminjamo in uporabljamo za 

različne namene (slika 13).  

  

Slika 13: Registracija – urejanje osebnih podatkov udeležencev 

Vir: Glinsi 2012. 

V modulu »Vloge in pravice udeleženca« dodeljujemo udeleženčevo vlogo (učitelj, uporabnik 

itn.) ter mu s pomočjo specifičnih vmesnikov dodelimo pravice v sistemu oziroma učnem 

okolju. Udeležencu je lahko dodeljena vloga ravnatelja, učitelja, učenca, skrbnika, 

administratorja, gosta itn. (vloge so bile podrobno obravnavane v poglavju 3.1.1). 

Sledi modul, v katerem udeležencu preko njegovega uporabniškega imena in gesla 

omogočimo dostopanje do učnega okolja in e-gradiv (slika 14).  

 

Slika 14: Dostop do e-okolja in e-vsebin 

Vir: Glinsi 2012. 
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Upravljanje izobraževalnega procesa 

Upravljanje izobraževalnega procesa je v veliki meri odvisno od orodja, ki ga uporabljamo za 

informiranje uporabnikov (učenci, dijaki, študenti, odrasli), orodja, s pomočjo katerega 

razvrščamo posameznega uporabnika v določen letnik oziroma skupino, orodja, ki vrednoti 

uporabnikovo znanje, orodja za komuniciranje, za dostop do virov izobraževalnih vsebin itn. 

(Rebolj 2008, 31). 

Upravljanje izobraževalnega procesa sestavljajo naslednje dejavnosti: 

- določitev izobraževalnih vsebin glede na raven programa, 

- administriranje in dostopanje do spletnih prijav (prijava na delavnice, prijava na izpit, 

prijava na koncert itn.), 

- izbor dodatnih glasbeno-izobraževalnih vsebin, 

- dostopanje do drugih spletnih virov, 

- administriranje in dostopanje do urnikov, 

- administriranje, dostopanje in dodeljevanje kontaktnih podatkov vseh udeležencev, 

- urejanje elektronskih poštnih seznamov, 

- vsebine za e-zbornico, ki je namenjena izvajalcem glasbeno-izobraževalnih storitev, 

- glasba za prosti čas, 

- dostopanje do glasbenih vsebin za goste itn. 

Na naslednjih slikah (slika 15, 16 in 17) prikazujemo nekaj modulov, ki so bili ustvarjeni za 

zgoraj naštete dejavnosti, ki sestavljajo sistem in omogočajo upravljanje izobraževalnega 

procesa. 

 

Slika 15: Administriranje izpitov 

Vir: Glinsi 2012. 
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Slika 16: Administriranje urnikov 

Vir: Glinsi 2012. 

 

Slika 17: Administriranje in dostopanje do spletnih prijav 

Vir: Glinsi 2012. 

3.2.3 Princip upravljana in oblikovanja  izobraževalnih vsebin 

Upravljanje izobraževalnih vsebin predstavlja najbolj pomembno komponento e-

izobraževanja. 

Funkcije upravljanja izobraževalnih vsebin v sistemu omogočajo izvedbo poljubnih glasbeno-

instrumentalnih izobraževanj v poljubnih ciljnih okoljih. Sistem je oblikovan tako, da ga je 

mogoče prilagajati tako okolju kot ciljnim skupinam. 

Izobraževalne vsebine specificiramo glede na to, ali gre za: 

- pridobivanje glasbenega znanja za razvedrilo ali zabavo, 

- pridobivanje osnovnega glasbenega znanja,  

- pridobivanje poglobljenih glasbenih znanj ali 

- pridobivanje glasbeno specifičnih slogov znanj itn. 

Za vsako zgoraj naštetih možnosti je opredeljena struktura izobraževalnega programa 

(opredeljene spletne izobraževalne vsebine, časovno omejeno izobraževanje, uporaba 
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pretočnih vsebin) in število delavnic, konkretno pri določenem glasbenem programu – 

modulu.  

Pri tem upravljanju je določena stopnja interakcije, stopnja podpore in prilagodljivosti v 

glasbenem izobraževanju (katere skupine in kakšne bodo njihove lastnosti). 

Seveda je poleg upravljanja izobraževalnih vsebin potrebno tudi tesno sodelovanje med vsemi 

udeleženci, ki so vključeni v izobraževalni proces (učenec, učitelj, ki bo organiziral glasbeno 

izobraževanje, mentorji, ki bodo nudili pedagoško podporo, ter razvijalci, ki bodo skrbeli za 

vsebine e-izobraževanja na področju glasbe). 

Sodoben način upravljanja bo tako od nas še bolj intenzivno zahteval, da (Glinsi 2006): 

- stalno sledimo programski ter strojni opremi, ki jo uporabljamo v glasbenem učnem 

okolju, 

- sproti usposabljamo učitelje na področju uporabe IT, 

- seznanjamo z novostmi slušatelje izobraževanja in 

- jim pripravljamo in zagotavljamo orodje, ki ga bodo uporabljali v svojem domačem 

okolju. 

Slika 18 prikazuje portal, ki omogoča upravljanje učnih vsebin in možnost premikanja po 

vsebinah, ki uporabniku najbolj ustrezajo. Na ta način je omogočena personalizacija e-

izobraževanja s stališča izobraževalnih vsebin.  

 

Slika 18: Upravljanje z izobraževalnimi vsebinami 

Vir: Glinsi 2012. 



 

54 

Naslednja slika 19 pa prikazuje možnost urejanja in dodajanja izobraževalnih vsebin v sistem 

učnega okolja. Vsebino vložimo v učno okolje tako, da najprej vpišemo naslov gradiva, 

splošni opis in vrsto datoteke. Sledi izbira tipa datoteke in njene lokacije, od koder bomo 

gradivo uvozili (URL ali PC).  

 

Slika 19: Upravljanje z izobraževalnimi vsebinami 

Vir: Glinsi 2012 

Uspešna in učinkovita izvedba glasbeno-izobraževalnega programa je zagotovo odvisna od 

oblike vsebine, ki mora biti kakovostna, interaktivna, pedagoško korektna in sestavljena tako, 

da omogočajo personalizacijo izobraževanja. Razvijalci lahko zato uporabijo poljubna orodja, 

s katerimi razvijajo zaključen niz HTML strani s pripadajočimi medijskimi gradniki. 

Multimedijska vsebina lahko vključuje vse medije, ki so na voljo prek HTML (Bešter in 

Papič 2003, 135). 

Prvi koraki morajo biti namenjeni podrobni analizi glasbeno-izobraževalnega programa in še 

posebej učnih ciljev ter spoznavanju uporabnikov, ki jim je e-gradivo namenjeno. Poleg tega 

se moramo seznaniti s tehnično podlago. Vedeti moremo, kaj nudi sistem za upravljanje 

vsebin. Od tega je odvisno, katere možnosti imamo za pripravo e-gradiva, kako bomo 

načrtovali izobraževanje in katere možnosti imamo na voljo za motiviranje uporabnika 

(Rebolj 2008, 151).  

Fee (2009, 102) navaja, da velja upoštevati splošna priporočila o razvoju glasbeno-

izobraževalnih programov ne glede na to, za kakšno možnost e-gradiva smo se odločili: 

- management šole mora aktivno sodelovati pri vsem, kar je povezano z razvojem e-gradiv, 

- e-gradivo mora omogočiti novo učno izkušnjo, 

- e-gradivo mora vsebovati aktivnosti, ki izboljšujejo glasbeno-izobraževalni proces, 
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- e-gradivo mora izrabiti prednosti učnega okolja. 

Pri oblikovni zasnovi gradiva moramo najprej upoštevati, da je gradivo namenjeno učenju in 

poučevanju glasbenih programov. Zato morajo biti gradiva oblikovana tako, da udeležencem 

zagotavljajo: 

- motiviranost za učenje in poučevanje novih glasbenih znanj, 

- preglednost in dobro orientacijo po gradivih, 

- suvereno uporabo gradiva. 

E-gradivo ni samo vir znanja, saj znanja ne posreduje zgolj preko pisane besede, ampak tudi 

prek multimedijskih gradnikov, in sicer tako, da od učenca terja dejavno sodelovanje, ki se 

kaže predvsem v interaktivnosti, to je v odzivanju na njegovo prevladujočo dejavnost, ki ni le 

branje kot pri tiskanih gradivih. E-gradivo sestavljajo aktivnosti, ki se izražajo v avdio in 

video oblikah (Rebolj 2008, 14). 

Clarkova (2002) poudarja, da je zelo pomembno, kako bomo najbolje uporabili zvok, besedila 

in sliko pri oblikovanju e-gradiv za optimizacijo e-učenja in poučevanja. Multimedijska 

tehnologija pri oblikovanju e-gradiv za potrebe glasbenega izobraževanja bistveno izboljšuje 

učne izide. Uporabnost te tehnologije pa bo v prihodnje  naraščala iz neznatnih do neomejenih 

razsežnosti. 

Izobraževalno gradivo (slika 20), na prvi pogled ustreza klasični obliki notnega zapisa, ki je 

izdelano skupaj z zvočnim posnetkom, ki temelji na upoštevanju posebnosti tega medija. Taka 

oblika e-gradiv omogoča nove aktivnosti, ki izboljšujejo glasbeno-izobraževalni proces. To 

pomeni, da prispevajo k boljšemu pomnjenju in pomagajo pri razumevanju glasbenih 

konceptov in zahtevnejših učnih procesov. Zvok kot medij je pri glasbeno-izobraževalnih 

programih nepogrešljiv, učenje pa naredi privlačnejše, saj omogoča večkratno predvajanje, 

četudi omogoča le enosmerno komunikacijo (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 145). 

 



 

56 

 

Slika 20: Izobraževalno gradivo v obliki notnega zapisa  

Vir: Glinsi 2012. 

Tako obliko e-gradiv lahko poimenujemo kot pretočne vsebine, za katere je značilna tehnika 

prenosa podatkov v stabilnem in neprekinjenem toku po internetu prek širokopasovnega 

komunikacijskega omrežja od izvora do uporabnikov. Z rastjo interneta postaja ta tehnologija 

vedno bolj pomembna, saj za večino uporabnikov brez nje ne bi bilo hitrih prenosov 

multimedijskih datotek, ki so po obsegu zelo velike (Blackboard 2000, 1). 

Načina »shrani in predvajaj«, pri katerem se vsebina najprej v celoti shrani in potem predvaja, 

omogoča, da se predvajanje začne takoj, ko prvi podatkovni paket vsebine prispe do 
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uporabnika. Sicer se tudi pri pretakanju vsebin del teh najprej shrani, vendar je začetno 

shranjevanje namenjeno preprečevanju morebitne zakasnitve pri predvajanju zaradi zasičenj v 

omrežju, kar lahko povzroči zakasnitve dostave glasbeno-izobraževalne vsebine (Hlede 2012, 

51). 

Pretočne vsebine so sistem kodiranja, zajemanja in zapisovanja nekega videosignala v 

digitalno obliko, ki jo je mogoče posredovati po omrežju in jo shraniti na strežniku. Kasneje 

je moč do te vsebine dostopati in jo pregledovati z videom na zahtevo (Hudoklin 2005, 24). 

Tehnologija pretočnih vsebin omogoča prenose multimedijskih vsebin ob bistveno nižjih 

hitrostih prenosa, kot so potrebne pri tradicionalnih oddajanih/prenosnih medijih, saj so z 

ustreznimi postopki predhodno stisnjene (kompresirane) v obliko, ki zahteva bistveno nižje 

hitrosti prenosa in bistveno manjši spominski prostor (Hlede 2012, 51). 

Pretočne vsebine je smiselno uporabljati za prenos avdio-video podatkov (prikaz igranja 

skladbe na glasbeni inštrument – slika 21).  

Avdio in video sta časovno odvisna (zaporedna, sinhrona) medija, zato morajo biti paketi 

informacij, če želimo tekoče predvajanje, prejeti pravočasno in v dobrem stanju. Internet je 

medij, ki temelji na asinhronem sistemu, pri katerem ni pomembno, po kakšnem vrstnem redu 

prihajajo paketi podatkov. TCP/IP
13

 zagotovi, da so paketi zbrani po določenem vrstnem redu, 

in zahteva zamenjavo za izgubljene ali pokvarjene pakete. Pri pretočnem videu so paketi, ki 

se izgubijo ali so poškodovani, izgubljeni, kar si lahko privoščimo le pri sliki in zvoku 

(Hudoklin 2005, 24). 

Slika 21 prikazuje e-gradivo, oblikovano s pomočjo najnovejše generacije HTML, ki je 

označevalni jezik za oblikovanje in predstavitev vsebine za svetovni splet in osrednjih 

tehnologij na internetu. Skupek teh tehnologij omogoča, da v realnem času uporabnik teh 

gradiv lahko vidi in sliši določeno glasbeno delo, kako zveni, v celostni obliki.  

                                                 

13
 Transfer Control Protocol 
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Slika 21: Avdio/video pretočno gradivo za instrument s črno-belimi tipkami 

Vir: Glinsi 2012. 

Pri gradivu, ki hkrati vključuje zvok in sliko, lahko zagotovo trdimo, da je taka informacija 

bolj prodorna in se po vsej verjetnosti bolje vtisne v dolgotrajni spomin vsakega posameznika, 

ki tako gradivo uporablja bodisi pri učenju bodisi pri poučevanju (Rebolj 2008, 169). 
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4 RAZISKAVA UPORABNOSTI MULTIMEDIJSKIH TEHNOLOGIJ PRI 

GLASBENEM IZOBRAŽEVANJU 

4.1 Metodologija raziskovanja, zbiranja in obdelave podatkov 

4.1.1 Metodologija zbiranja podatkov  

Glavne podatke, ki so predmet obdelave, smo zbirali z anketnim vprašalnikom, s katerim smo 

pridobivali stališča in poznavanja anketirancev o rabi in uporabi informacijskih tehnologij v 

procesu e-učenja in poučevanja glasbenih programov. 

V raziskavi sta bila uporabljena dva različna anketna vprašalnika – za učitelje glasbenih 

storitev in za učence glasbenih storitev. Večina vprašanj je bila sicer v obeh vprašalnikih 

enaka, vendar kljub temu obstajajo nekatere razlike, zato bomo predstavili vsak vprašalnik 

posebej. 

Pri sestavi vprašalnika za uporabnike in izvajalce glasbeno-izobraževalnih storitev smo 

izhajali iz namena raziskovanja tega področja, ki je v slovenskem prostoru prej novost kot 

dobra praksa. 

Empirično raziskavo smo izvedli v štirih mesecih (februar, marec, april in maj) leta 2012. 

Anketne vprašalnike smo razposlali na naslove 178 anketirancev (110 uporabnikov in 68 

izvajalcev). Prejeli smo skupno 129 uporabnih in pravilno izpolnjenih vprašalnikov, od tega 

41 od izvajalcev 88 od uporabnikov. Stopnja odzivnosti pri učiteljih, ravnateljih je bila 60 %, 

pri učencih, dijakih, študentih in odraslih pa 80 %. 

4.1.2 Metodologija obdelave podatkov 

Podatke smo neposredno vpisovali v programski paket SPSS, s katerim smo opravili 

statistično obdelavo podatkov. 

Najprej smo predstavili opisne statistike vseh spremenljivk. Za preverjanje hipotez smo 

uporabili χ2 test, Pearsonov koeficient korelacije, regresijsko analizo, t-test za neodvisna 

vzorca ter t-test za en vzorec.  

S χ2 testom preverjamo, ali obstaja povezava med dvema nominalnima oz. ordinalnima 

spremenljivkama (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 32).  

Pearsonov koeficient korelacije je mera linearne povezanosti med dvema, vsaj intervalnima 

spremenljivkama. Zavzame lahko vrednosti med -1 in 1, pri čemer vrednost bližje -1 pomeni, 

da sta spremenljivki negativno povezani, bližje 1 pa pozitivno povezani. Če je vrednost 
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koeficienta okoli 0, spremenljivki nista povezani (Koprivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 

39). 

O nizki povezanosti govorimo, ko je vrednost koeficienta okrog r=0,10, o srednje močni 

povezanosti, ko je r=0,30, o visoki povezanosti pa, ko je r=0,50 (Field 2005, 32).  

Regresijsko analizo uporabljamo za ugotavljanje linearnih vzročnih povezanosti med odvisno 

ter eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Zanima nas statistična značilnost in moč 

povezanosti, nato pa napovedujemo vrednost odvisne spremenljivke. Splošna oblika multiple 

regresijske enačbe je Y=b0 + b1X1 + b2X2 + … + bmXm + e, kjer b0 predstavlja regresijsko 

konstanto, b1–bm so regresijski koeficienti, X1–Xm so neodvisne spremenljivke, e pa slučajni 

odklon (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 80).  

S t-testom za neodvisna vzorca preverjamo, ali je povprečna vrednost spremenljivke v eni 

skupini enot različna kot povprečna vrednost v drugi skupini (Kropivnik, Kogovšek in 

Gnidovec 2006, 47).  

S t-testom za en vzorec pa preverjamo, ali je povprečna vrednost spremenljivke različna od 

hipotetičnega povprečja (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 47). 

4.1.3 Predstavitev vzorca 

Vzorec opazovane statistične populacije sestavljata dve podskupini. Prvo podskupino vzorca 

sestavljajo izvajalci (učitelji, ravnatelji) iz slovenskih javnih glasbeno-izobraževalnih šol, ki 

delujejo v osrednjeslovenski, gorenjski, jugovzhodni in primorski regiji in izbrani  zasebni 

glasbeni šoli, ki s svojimi enotami prav tako deluje v predhodno naštetih regijah. Iz teh enot 

zasebne šole tvorijo drugo podskupino uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) glasbenih 

storitev, ki kot primer dobre prakse že uporabljajo IT za potrebe glasbenega izobraževanja.  

Anketni vprašalnik je bil posebej oblikovan za izvajalce in posebej za uporabnike glasbenih 

storitev, vendar so bila vprašanja za udeležence glasbenih storitev večinoma identična. Ta so 

bila pomembna predvsem za ugotavljanje in pojasnjevanje odnosov teh dveh vzorcev. 

Podrobnosti prikazuje preglednica 3. 
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Preglednica 3: Odzivnost udeležencev anketiranja – enota izvajalec/uporabnik 

 

Število 
povabljenih k 

sodelovanju 

Število prejetih 
veljavnih 

odgovorov 

Delež 

odzivnosti 

(v %) 

Delež v 
vzorcu    

(v %) 

Uporabniki 110 88 80 68,2 

Izvajalci 68 41 60 31,8 

Uporabniki in izvajalci skupaj 178 129 70 100,0 

 

 

Slika 22: Delež anketirancev v vzorcih 

4.2 Opisna statistika  

4.2.1 Uporaba IT pri poučevanju in učenju glasbenih programov – modulov 

Z vprašanjem, ki se nanaša na uporabljanje in poznavanje strojne opreme, smo želeli izvedeti, 

kaj pri poučevanju in učenju uporabljajo anketiranci glasbeno-izobraževalnih programov 

oziroma pri glasbenih storitvah. 

Za potrebe poučevanja in učenja smo anketirancem (izvajalci in uporabniki) podali različno 

strojno opremo. Izbirali so lahko med glasbenim inštrumentom z MIDI vmesnikom, osebnim 

računalnikom, multifunkcijsko enoto (kopirni stroj, skener, tiskalnik), predvajalnikom za 

zvok (CD, MP3, radijski sprejemnik), predvajalnikom za video (DVD, VHS), mikrofon in 

drugo. Možno je bilo izbrati enega ali več odgovorov. 

Največ uporabnikov (preglednica 4), to je 86,4 % uporablja glasbeni inštrument z MIDI 

vmesnikom, osebni računalnik 72,7 %, multifunkcijsko enoto 68,2 %, predvajalnik za 

glasbo/zvok 36,4 %, ostalo strojno opremo pa uporablja manj kot polovica uporabnikov.  
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Preglednica 4: Uporaba strojne opreme uporabnikov za pouk glasbeno-izobraževalnih 

programov 

Strojna oprema 
Da Ne Število 

odgovorov n % n % 

Inštrument z MIDI vmesnikom 76 86,4 12 13,6 88 

Osebni računalnik 64 72,7 24 27,3 88 

Multifunkcijska enota 60 68,2 28 31,8 88 

CD/MP3 predvajalnik 32 36,4 56 63,6 88 

DVD predvajalnik 16 18,2 72 81,8 88 

Mikrofon 4 4,5 84 95,5 88 

Drugo 8 9,1 80 90,9 88 

 

Največ izvajalcev, to je 68,3 % uporablja CD/MP3 predvajalnik, inštrument in 

multifunkcijsko enoto 41,5 % in osebni računalnik 26,8 %. V najmanjši meri sta bila izbrana 

video predvajalnik in mikrofon (4,9 % vseh odgovorov). 

Preglednica 5: Uporaba strojne opreme učiteljev za pouk glasbeno-izobraževalnih 

programov 

Strojna oprema 
Da Ne Število 

odgovorov n % n % 

Inštrument z MIDI vmesnikom 17 41,5 24 58,5 41 

Osebni računalnik 11 26,8 30 73,2 41 

Multifunkcijska enota 17 41,5 24 58,5 41 

CD/MP3 predvajalnik 28 68,3 13 31,7 41 

DVD predvajalnik 2 4,9 39 95,1 41 

Mikrofon 2 4,9 39 95,1 41 

Drugo 8 19,5 33 80,5 41 

 

Pri vprašanju, ki se je nanašalo na programsko opremo, smo želeli izvedeti, kaj uporabljajo 

anketiranci od programske opreme, med katero je bilo moč izbrati enega ali več odgovorov. 

Izbirali so lahko med administrativnim orodjem (OpenOffice in Microsoft Office: Word, 

Excel, Publisher), CMS sistemi, ki služijo za upravljanje vsebin, programskim orodjem za 

urejevanje notnih zapisov in programsko tehnologijo za ustvarjanje avdio/video skladb.  

Med uporabniki (preglednica 6) jih 77,3 % uporablja MS Office, enak delež pa tudi sisteme za 

upravljanje vsebin (CMS).  
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Preglednica 6: Uporaba programske opreme pri uporabnikih za potrebe glasbeno-

izobraževalnih programov 

Strojna oprema 
Da Ne Število 

odgovorov n % n % 

MS Office 68 77,3 20 22,7 88 

OpenOffice 8 9,1 80 90,9 88 

Sistemi za opravljanje učnega okolja 68 77,3 20 22,7 88 

Urejanje notnih zapisov 8 9,1 80 90,9 88 

Prirejanje avdio/video zapisov 16 18,2 72 81,8 88 

 

Med izvajalci (preglednica 7) jih MS Office uporablja 63,4 6, sledi pa uporaba programov za 

urejanje notnih zapisov, 56,1 %.  

Preglednica 7: Uporaba programske opreme pri izvajalcih glasbenega izobraževanja 

Strojna oprema 
Da Ne Število 

odgovorov n % n % 

MS Office 26 63,4 15 36,6 41 

OpenOffice 8 22,0 32 78,0 41 

Sistemi za upravljanje vsebin 11 26,8 30 73,2 41 

Urejanje notnih zapisov 23 56,1 18 43,9 41 

Prirejanje avdio/video zapisov 6 14,6 35 85,4 41 

 

Anketiranci v glasbenem izobraževanju različno uporabljajo možnosti, ki jih ponuja in 

omogoča spletno učno okolje. Pri tem nas je zanimalo, kako (če sploh) in koliko uporabljajo 

koristijo spletno učno okolje za potrebe poučevanja in učenja glasbeno-izobraževalnega 

programa. Za odgovor so lahko izbrali eno ali dve trditvi ali pa nobene. Prvo trditev so lahko 

izbrali tisti anketiranci, ki uporabljajo spletno stran glasbene šole za predstavitev oz. 

servisiranje osnovnih informacij o programu (seznam glasbenih gradiv in literature, urnik 

glasbenega pouka, cena izobraževanja itn.), druga pa se je nanašala na spletno učno okolje, 

podprto s CMS sistemom, ki omogoča udeležencem, da opravijo registracijo, vstopajo v to 

okolje, vlagajo ali prevzemajo e-gradiva izbranega glasbenega programa, posredujejo 

objavo/prijavo na izpit itd.  

Največ anketirancev kot način predstavitve za potrebe glasbenega izobraževanja uporablja 

spletno stran z osnovnimi informacijami o predmetu (86,8 %) oziroma učno okolje, podprto s 

CMS sistemom, v katerega anketiranci vstopajo in prevzemajo/dodajajo e-gradiva (76,7 %) 

(slika 23).  
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Slika 23: Način predstavitve za potrebe glasbeno-izobraževalnih programov 

Ta delež je pričakovan, saj spletne strani vsebujejo najbolj želene informacije, kot so: vsebina 

in cilji glasbenega programa, potrebna literatura, način učenja, cena programa, cilji itd. 

Med uporabniki jih kar 100,0 %, torej vsi, uporablja spletno stran z osnovnimi informacijami 

o predmetu, vsebini in literaturi, 95,5 % pa CMS učno okolje. Pri uporabi učnega okolja, 

podprtega s CMS sistemom, je odzivnost izvajalcev dosegla slabi dve tretjini (63,4 %), kar je 

nizek delež glede na to, da so danes možnosti uporabe te tehnologije skoraj neomejene. 

Spletno stran z osnovnimi informacijami o predmetu, vsebini in literaturo pa uporablja 41,5 % 

učiteljev. 

Glede prispevka IT h kakovostnejšemu poučevanju in učenju nekaj več kot polovica 

anketirancev (55,8 %) meni, da prinese nekaj izboljšav, sledijo tisti, ki menijo, da prinaša 

bistvene izboljšave (30,2 %), da ne bi prineslo večjih izboljšav, jih meni 7,8 %, za možnost 

»niti eno, niti drugo« pa se je odločilo 6,2 % anketirancev (slika 24).  

ne bi prines la večjih iz boljš av

niti eno, niti drugo

nekaj iz boljš av

bis tvene iz boljš ave

0% 20% 40% 60%

7,8 %
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Slika 24: Prispevek IT h kakovostnejšemu poučevanju in učenju 
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Med uporabniki jih 54,5 % meni, da IT prinaša nekaj izboljšav, 31,8 % jih meni, da prinaša 

bistvene izboljšave, med učitelji pa jih 58,5 % meni, da prinaša nekaj izboljšav, 26,8 % pa, da 

IT prinaša bistvene izboljšave. 

4.2.2 Pomen in uporabnost e-učilnice za poučevanje glasbenih programov – modulov 

Med anketiranci (uporabniki in izvajalci) jih 76,7 % uporablja e-učilnico. Vsi uporabniki 

(100 %) so odgovorili, da e-učilnico (učno okolje, podprto s CMS sistemom) uporabljajo, 

med izvajalci jih večina (73,2 %) e-učilnice ne uporablja, ostali (26,8 %) pa jo.   

Z vprašanji, povezanimi s pomenom in uporabnostjo e-učilnice, smo pri anketirancih, ki so v 

predhodnem vprašanju izbrali trditev »učno okolje, podprto s CMS sistemom«, želeli 

preveriti, kako vrednotijo njegovo funkcionalnost in uporabnost pri poučevanju in učenju 

glasbeno-izobraževalnih programov oziroma pri glasbenih storitvah. Strinjanje s trditvami, 

povezanimi z učnim okoljem, so učitelji ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni, da se 

popolnoma strinjajo s trditvijo, 4 pomeni, da se delno strinjajo, 3, da se niti ne strinjajo in niti 

se strinjajo, 2 pomeni, da se ne strinjajo in 1, da se popolnoma ne strinjajo.  

Anketiranci se v največji meri strinjajo, da je dostop v e-učilnico možen s poljubnega, v 

internet priključenega računalnika (povprečna ocena 4,8) ter da v e-učilnici dobijo vsa 

potrebna gradiva (4,4). V najmanjši meri se strinjajo s trditvijo, da je delo z e-učilnico bolj 

zanimivo ter boljše od standardnega učenja (3,8) (slika 25). 
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Slika 25: Pomen in uporabnost e-učilnice 

Uporabniki se najbolj strinjajo s trditvijo (preglednica 8), da je dostop v e-učilnico možen s 

poljubnega, v internet priključenega računalnika (4,8) ter da v e-učilnici dobijo vsa potrebna 

gradiva (4,5). Sledila je trditev, da jim učno okolje olajša delo pri glasbenem učenju (4,3), 

nato, da uporaba učnega okolja izboljšuje tudi njihovo osebno znanje na področju uporabe 

računalnika in interneta (4,1). Trditev, da je dostop do izobraževalnih vsebin hitrejši in lažji 

kot pri klasičnem načinu, je bila ocenjena z 3,8, najnižje pa je bila ocenjena trditev, da v učno 

okolje lahko vstopajo, ko imajo čas – ocena 3,8 – in tudi tu so bile večje razlike v odgovorih 

(1,172).  
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Preglednica 8: Pomen in uporabnost e-učilnice pri uporabnikih 

Trditve za vrednotenje učnega okolja 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

M SD 

Dostop v e-učilnico je možen s poljubnega mesta v internet 
priključenega osebnega računalnika 

4,8 0,492 

V e-učilnici dobim vsa potrebna gradiva 4,5 0,946 

Olajša delo in učenje glasbeno-izobraževalnega programa 4,3 0,919 

Uporaba e-učilnice izboljšuje osebno znanje uporabe PC in interneta 4,1 0,905 

Vanjo vlagam/vstopam, ko imam čas 3,8 1,172 

 

Učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo (preglednica 9), da uporaba e-učilnice izboljšuje osebno 

znanje uporabe računalnika in interneta (5,0), da je dostop možen s poljubnega, v internet 

priključenega računalnika (5,0) ter da vanjo vlagajo oz. vstopajo, ki imajo čas (4,5). Trditev, 

da olajša delo pri učenju in poučenju ter omogoča hitrejši in lažji dostop do vsebin kot pri 

klasičnem načinu, so ocenili z oceno 4,0. Trditev, da v učno okolje lahko vložijo vsa potrebna 

gradiva, pa je bila ocenjena najnižje (3,6) in tudi razlike v odgovorih so bile velike (1,567).  

Preglednica 9: Pomen in uporabnost e-učilnice pri izvajalcih 

Trditve za vrednotenje učnega okolja 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

M SD 

Dostop v e-učilnico je možen s poljubnega mesta v internet 
priključenega osebnega računalnika 

5,0 0,000 

V e-učilnici dobim vsa potrebna gradiva 3,6 1,567 

Olajša delo in učenje glasbeno-izobraževalnega programa 4,0 0,000 

Uporaba e-učilnice izboljšuje osebno znanje uporabe PC in interneta 5,0 0,000 

Vanjo vlagam/vstopam, ko imam čas 4,5 0,522 

 

Izvajalce smo spraševali, katere oblike e-učenja uporabljajo pri izvajanju glasbenih 

programov. Največ (26,8 %) učiteljev v e-učilnico naloži učna gradiva, 14,6 % pa jih v e-

učilnico nalaga obvestila oz. določen del učne snovi pripravijo v virtualni učilnici (slika 26).  
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Slika 26: Uporaba različnih oblik e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih 

programov 

Naslednja vprašanja so bila povezana s pomenom e-učenja in poučevanja pri izvajanju 

glasbenih programov. 

Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo, da e-učenje omogoča obnavljanje pridobljenega 

znanja z večkratnim dostopom do učnih vsebin (4,1) ter da e-učenje omogoča boljše možnosti 

vizualizacije kot klasično poučevanje (3,9). Najmanj so se strinjali s trditvijo, da e-učenje in 

poučevanje za izvajanje glasbenih programov ni primerno (2,4) (slika 27). 

Izvajalci (preglednica 10) so se najbolj strinjali, da e-učenje omogoča obnavljanje znanj (4,2) 

in boljše možnosti vizualizacije (4,0) kot klasično. Sledi strinjanje, da je pomanjkanje opreme 

ovira za uvajanje in/ali uporabo učenja (3,9) in da učence e-učenje bolj motivira (3,8). 

Izvajalci nadalje menijo, da postaja e-učenje nujna podpora klasičnemu (3,4). Najmanj se 

strinjajo s trditvijo, da z e-učenjem pridobimo več znanja (3,1) in da e-učenje za izvajanje 

glasbenih programov ni primerno (3,1).  

Uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) se najbolj strinjajo (preglednica 11) s trditvijo, da 

e-učenje omogoča obnavljanje pridobljenih znanj (4,1) ter boljše možnosti vizualizacije (3,9). 
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Slika 27: Pomen e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih programov 
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Uporabniki se tudi strinjajo s trditvijo, da e-učenje postaja nujna podpora klasičnemu 

izobraževanju (3,8) ter ocenjujejo, da se z e-učenjem pridobi več znanja kot pri klasični 

izvedbi programa (3,3). Najmanj pa se uporabniki strinjajo s trditvijo, da jih e-učenje bolj 

motivira (3,2) in da od učitelja želijo več koordinacije na tem področju (2,6). 

Preglednica 10: Pomen e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih programov za 

izvajalce 

 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

 M SD 

Pomanjkanje opreme je ovira za uvajanje in/ali uporabo učenja 3,9 1,058 

S strani vodstva želim več koordinacije na tem področju 3,1 1,214 

E-učenje postaja nujna podpora klasičnemu izobraževanju 3,4 0,976 

Z e-učenjem se pridobi več znanja kot s klasični pri izvedbi 
programa 

3,1 0,932 

Omogoča boljše možnosti vizualizacije kot klasično 4,0 1,214 

E-učenje učence bolj motivira 3,8 1,129 

E-učenje omogoča obnavljanje pridobljenega znanja 4,2 0,946 

E-učenje in poučevanje za izvajanje glasbenih programov ni 

primerno 

2,4 0,921 

 

Preglednica 11: Pomen e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih programov za 
uporabnike 

 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

M SD 

S strani učitelja želim več koordinacije na tem področju 2,6 0,985 

E-učenje postaja nujna podpora klasičnemu izobraževanju 3,8 1,003 

Z e-učenjem se pridobi več znanja kot pri klasični izvedbi programa 3,3 1,023 

Omogoča boljše možnosti vizualizacije kot klasično 3,9 0,955 

E-učenje učence bolj motivira 3,2 1,443 

E-učenje omogoča obnavljanje pridobljenega znanja 4,1 0,925 

 

Samo učiteljem smo postavili še dve trditvi, pri katerih so prav tako ocenjevali strinjanje. 

Strinjali so se s trditvijo, da so oblike e-učenja in poučevanja pomembne za nadaljnji razvoj 

glasbenega izobraževanja (4,0), neodločeni (3,3) pa so bili glede trditve, da so dobro 

seznanjeni s pomenom in z možnostjo e-učenja (slika 28). 
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Slika 28: Pomen e-učenja pri izvajanju glasbenih programov – izvajalci 

Anketirance smo nadalje spraševali, v kolikšni meri se strinjajo s posameznimi razlogi, zaradi 

katerih ne uporabljajo možnosti e-učenja in izobraževanja.  

Strinjanje s trditvami, povezanimi s to tematiko, so učitelji ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 

kjer 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, 4 pomeni, da se delno strinjajo, 3, da se 

niti ne strinjajo in niti se strinjajo, 2 pomeni, da se ne strinjajo, in 1, da se popolnoma ne 

strinjajo. 

V največji meri so se učitelji strinjali s trditvijo, da za področje njihovega glasbenega 

programa e-učenje ni primerno (3,0), najmanj pa, da vodstvo šole ne podpira te oblike učenja 

(1,6) – tudi na to trditev so odgovarjali samo učitelji (slika 29). 
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Slika 29: Razlogi za neuporabo e-učenja in izobraževanja anketirancev 

V mnenju glede trditve, da nimajo koristi od e-izobraževanja (preglednica 12), so bili 

neodločeni (2,9). Tu prihaja tudi do velikih razlik pri njihovih odgovorih (1,11). Učitelji tudi 

ocenjujejo, da nimajo potrebnega znanja za obvladovanje e-izobraževanja (2,9). Med 

njihovimi odgovori je tudi zelo velik odklon (SD=1,16). 

Preglednica 12: Razlogi za neuporabo e-učenja pri izvajalcih  

Trditve o neuporabi CMS sistema za potrebe izobraževanja 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

M SD 

Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-poučevanja 2,9 1,160 

Menim, da nimam nobene koristi od e-poučevanja, samo dodatno 
delo 

2,9 1,110 

 

Preglednica 13 nam prikazuje razloge za neuporabo e-gradiv, podprtih s CMS sistemom. 

Strinjanje s trditvami, povezanimi s to tematiko, so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

5, kjer 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, 4 pomeni, da se delno strinjajo, 3, da se 
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niti ne strinjajo in niti se strinjajo, 2 pomeni, da se ne strinjajo, in 1, da se popolnoma ne 

strinjajo.  

Preglednica 13: Razlogi za neuporabo e-gradiv pri uporabnikih  

Trditve o uporabi e-gradiv pri učenju 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

M SD 

Pomanjkanje strojne in programske opreme 3,9 1,182 

Več pomoči na tem področju s strani glasbenega učitelja 2,6 0,986 

Potreba po več informacijah o uporabi e-gradiv 2,2 0,673 

E-gradiva niso primerna za izbrani program 2,4 0,886 

Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja 1,7 0,636 

Nimam koristi od e-učenja 2,0 0,743 

 

Uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) so najvišje ocenili in se strinjajo (3,9) s trditvijo, 

da pomanjkanje strojne in programske opreme vpliva na uporabo e-gradiv. S trditvijo, da e-

gradiva niso primerna za izbrani glasbeno-izobraževalni program, uporabniki izražajo 

nestrinjanje (2,4). Prav tako se ne strinjajo s trditvijo, da potrebujejo več informacij o uporabi 

e-gradiv (2,2).  

Preostali spremenljivki kažeta na nestrinjanje uporabnikov, saj sta povprečji enaki oziroma 

pod vrednostjo (M<2). To potrjujeta oceni trditev, da nimajo koristi od e-učenja (M=2,0) in 

(M=1,7) da nimajo potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja.  

Pri vprašanjih, vezanih na ustreznost spletnih gradiv, smo odgovore razvrstili po petstopenjski 

Likertovi lestvici, in to po dveh merilih: 

- od 1 do 5, kjer 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, 4 pomeni, da se delno 

strinjajo, 3, da se niti ne strinjajo in niti se strinjajo, 2 pomeni, da se ne strinjajo, in 1, da 

se popolnoma ne strinjajo;  

- od 1 do 5, kjer 5 pomeni odlično, 4 – dobro, 3 – niti slabo, niti dobro, 2 – slabo in 1 – 

zelo slabo. 

Uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) so izražali svoje strinjanje glede ustreznosti 

spletnih gradiv. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da so notna gradiva v celotni ustrezna (4,7) 

ter da je oblika učnih strani všečna (4,7). Nadalje so se strinjali s trditvijo, da je spletno 

gradivo v celoti ustrezno (4,5) in tudi, da je gradivo o glasbeni teoriji v celoti ustrezno (4,4). 

Najmanj so se strinjali s trditvijo, da so avdio/video gradiva v celoti ustrezna (4,1) (slika 30). 
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Slika 30: Ustreznost spletnih gradiv – uporabniki 

Prav tako so učenci ocenjevali tudi učna gradiva. Najvišje so ocenili izdelavo spletnih učnih 

materialov (4,5). Da delujejo povezave (linki) do učnih gradiv, so se strinjali (4,4), najnižjo 

oceno pa je dobila izdelava testov o teoriji glasbe znanja (4,4) (slika 31). 

 

Slika 31: Ocena spletnih gradiv – uporabniki 

 

4.2.3 Uporaba komunikacijskih  orodij 

Pri vprašanjih, ki so se nanašala na uporabo sodobnih komunikacijskih orodij, nas je 

zanimalo, kako pogosto anketiranci uporabljajo ta orodja ter storitve, povezane z njimi. 

Odgovore smo razvrstili glede na petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer imajo vrednosti 

naslednji pomen: 1 – sploh ne uporabljam, 2 – približno enkrat do dvakrat mesečno, 3 – 

približno enkrat tedensko, 4 – približno vsaki drug dan, 5 – vsakodnevno.  
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Zanimala nas je pogostost: 

- rabe orodij, ki so namenjena medsebojnemu komuniciranju med učitelji in učenci (SMS, 

MMS, e-pošta, Skype …), 

- iskanja informacij v svetovnem spletu (npr. Google, Najdi.si …) v funkciji glasbenega 

učenja in poučevanja ter 

- rabe učnega okolja oziroma CMS sistema. 

Med uporabniki glasbeno-izobraževalnih programov (učenci, dijaki, študenti, odrasli) 

(preglednica 14), ki vsakodnevno uporabljajo komunikacijsko orodje in storitve, kot so  SMS, 

e-pošta …, je takih slaba tretjina (31,8 %). Slaba desetina (9,1 %) to orodje uporablja vsak 

drugi dan. Takih, ki ga uporabljajo enkrat tedensko, pa je 18,2 %. Približno enkrat do dvakrat 

na mesec to orodje uporabi slaba tretjina (31,8 % vseh odgovorov). Slaba desetina je takih 

uporabnikov (9,1 %), ki tega orodja (SMS, e-pošta) sploh ne uporablja. Glede na dobljene 

rezultate lahko sklepamo, da večina uporabnikov pri medsebojnem komuniciranju uporablja 

informacijsko tehnologijo. 

Pri spremenljivki, ki se nanaša na uporabo učnega okolja, podprtega s CMS sistemom, pa iz 

preglednice 14 povzemamo pričakovane rezultate. Takih uporabnikov, ki to orodje 

uporabljajo in se z njim srečujejo vsakodnevno, je slaba desetina (9,1 %). Približno enkrat 

tedensko se z njim srečuje polovica uporabnikov (50,0 % vseh odgovorov). Ta rezultat je 

pričakovan. Glasbeno izobraževanje poteka enkrat tedensko, uporabniki pa tudi predhodno 

vstopajo v učno okolje, da si prevzamejo nova e-gradiva ali oddajo oziroma opravijo vaje in 

teste iz glasbene teorije. Veliko pa je tudi takih, ki spletno stran šole obiskujejo vsaj enkrat do 

dvakrat mesečno (36,4 % vseh odgovorov).  
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Preglednica 14: Uporaba komunikacijskih orodij pri uporabnikih  

Spremenljivke Značilnosti 
Število Delež 

n % 

Pogostost uporabe 

komunikacijskega orodja 

in storitev 

Vsakodnevno 28 31,8 

Približno vsak drug dan 8 9,1 

Približno enkrat tedensko 16 18,2 

Približno enkrat do dvakrat mesečno 28 31,8 

Sploh ne uporabljam 8 9,1 

Pogostost uporabe 

spletnih iskalnikov za 

glasbeno-izobraževalne 
namene 

Vsakodnevno 48 54,5 

Približno vsak drug dan 16 18,2 

Približno enkrat tedensko 8 9,1 

Približno enkrat do dvakrat mesečno 16 18,2 

Pogostost uporabe 

učnega okolja podprtega 
z CMS sistemom 

Vsakodnevno 8 9,1 

Približno vsak drug dan 4 4,5 

Približno enkrat tedensko 44 50,0 

Približno enkrat do dvakrat mesečno 32 36,4 

 

Med izvajalci glasbeno-izobraževalnih programov (preglednica 15), ki vsakodnevno 

uporabljajo komunikacijsko orodje in storitve, kot so SMS, e-pošta …, je takih dobra tretjina 

(34,1 %). Slaba desetina (9,8 %) to orodje uporablja vsak drugi dan, največ pa je takih, ki se z 

njim soočajo enkrat tedensko (43,9 % vseh odgovorov). Približno enkrat do dvakrat na mesec 

uporabi to orodje dobra desetina izvajalcev (12,2 %). Lahko sklepamo, da vsi izvajalci dokaj 

pogosto uporabljajo komunikacijska orodja in komunicirajo z uporabniki glasbenih storitev, 

kar je povsem razumljivo, saj si danes lahko posredujemo veliko informacij prek 

komunikacijskih orodij. 

Več kot polovica anketiranih izvajalcev tudi vsakodnevno uporablja spletne iskalnike za 

potrebe glasbenega izobraževanja (51,2 %). Slaba tretjina uporablja to orodje enkrat na teden 

(31,7 %). Slaba desetina jih odgovarja, da obišče spletni iskalnik enkrat do dvakrat mesečno 

(7,3 % vseh odgovorov). Nekaj pa je tudi takih, ki se s takšnimi orodji žal sploh ne srečajo 

(4,9 % vseh odgovorov).  

Pri spremenljivki, ki se nanaša na uporabo učnega okolja, podprtega s CMS sistemom, pa iz 

preglednice 15 povzemamo, da je delež tistih, ki to orodje uporabljajo in se z njim srečujejo 

približno enkrat tedensko, 26,8 %.  
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Preglednica 15: Uporaba komunikacijskih orodij pri izvajalcih  

Spremenljivke Značilnosti 
Število Delež 

n % 

Pogostost uporabe 

komunikacijskega orodja 

in storitev 

Vsakodnevno 14 34,1 

Približno vsak drug dan 4 9,8 

Približno enkrat tedensko 18 43,9 

Približno enkrat do dvakrat mesečno 5 12,2 

Pogostost uporabe spletnih 

iskalnikov za glasbeno-

izobraževalne namene 

Vsakodnevno 21 51,2 

Približno vsak drug dan 2 4,9 

Približno enkrat tedensko 13 31,7 

Približno enkrat do dvakrat mesečno 3 7,3 

Sploh ne uporabljam 2 4,9 

Pogostost uporabe učnega 
okolja podprtega z CMS 

sistemom 

Približno enkrat tedensko 11 26,8 

Sploh ne uporabljam 
30 73,2 

4.3 Potrjevanje hipotez 

H1: Učitelji manj uporabljajo e-gradiva pri glasbenem pouku kot pa učenci.  

Med učenci so vsi (100 %) odgovorili, da pri učenju uporabljajo e-gradiva, medtem ko jih 

med učitelji pri poučevanju uporablja le 27 % vprašanih (preglednica 16). 

Preglednica 16: Uporaba e-gradiv pri poučevanju in učenju med učitelji in učenci 

  Jih uporabljam Jih ne uporabljam Skupaj 

Učitelji 27 % 73 % 100 % 

Učenci 100 % 0 % 100 % 

 

Hipotezo smo preverjali s χ2
 testom. Vrednost testa je χ2

=83,902 in je statistično značilen 

(α<0,05). Med učitelji in učenci torej obstajajo razlike glede uporabe e-gradiv (preglednica 

17). Hipotezo potrdimo. 
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Preglednica 17: χ2
 test – hipoteza 1 

Hi-kvadrat 

statistika 
Vrednost df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Pearsonov Hi-

kvadrat test (χ)
2
 

83,902 1 0,000 

Število enot 129     

a. 0 celic (0,0 %) nima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 9,53. 

H2: Naklonjenost managementa šole do e-učenja in poučevanja vpliva na njegovo 

sprejemljivost med učitelji. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije, saj nas je zanimalo, 

ali pri učiteljih med spremenljivkama obstaja močna povezanost.  

Izkazalo se je, da povezanost med spremenljivkama ni statistično značilna (α>0,05), torej 

odnos vodstva šole do e-učenja in poučevanja ni povezan s sprejemljivostjo e-izobraževanja 

med učitelji (preglednica 18). 

Preglednica 18: Pearsonov koeficient korelacije – hipoteza 2 
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Vodstvo šole ne podpira te oblike 
učenja in poučevanja 

Korelacijski koeficient 1 0,105 

Sig. (2-smerna)   0,512 

N 41 41 

E-učenje in poučevanje za izvajanje 
glasbenih programov – modulov ni 

primerno 

Korelacijski koeficient 0,105 1 

Sig. (2-smerna) 0,512   

N 41 41 

 

Hipoteze »Naklonjenost managementa šole do e-učenja in poučevanja vpliva na njegovo 

sprejemljivost med učitelji,« ne moremo potrditi.  
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H3: Naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja in poučevanja pri glasbenem izobraževanju 

je odvisna od njihovega poznavanja IT. 

Naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja smo preverjali s pomočjo vprašanj: 

- Var6: Olajša delo pri poučevanju in učenju glasbeno-izobraževalnega programa. 

- Var11: E-učenje postaja nujna podpora klasičnemu glasbenemu izobraževanju. 

- Var12: Z e-učenjem se pridobi več znanja kot s klasičnim pri izvedbi glasbenega 

programa – modula. 

- Var21: E-učenje in poučevanje za izvajanje glasbenih programov – modulov ni primerno. 

- V31: Oblike e-učenja in poučevanja so pomembne za nadaljnji razvoj glasbenega 

izobraževanja.  

Vse trditve so imele lestvico od »se popolnoma ne strinjam« do »se popolnoma strinjam«. 

Ker je Var21 vsebinsko zastavljena drugače kot ostale trditve, smo jo transformirali v 

Var21_R tako, da pri vseh trditvah vrednost 5 predstavlja naklonjenost IT, vrednost 1 pa 

nenaklonjenost IT. Oblikovali smo novo spremenljivko »naklonjenost«, ki predstavlja 

povprečje vseh vključenih trditev. 

Za ugotavljanje poznavanja IT, pa smo uporabili vprašanja:  

- Var20: O e-učenju in poučevanju bi potreboval več informacij. 

- Var22: Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja in poučevanja. 

- V32: Dobro sem seznanjen s pomenom in z možnostjo e-učenja in poučevanja pri izvedbi 

glasbenih programov – modulov. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo regresijske analize. Kot odvisno spremenljivko smo 

uporabili spremenljivko »naklonjenost«, kot neodvisno spremenljivko pa smo uporabili 

spremenljivke o poznavanju IT.  

Za izvedbo regresije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: odvisna spremenljivka mora biti 

intervalna, napovedne spremenljivke pa intervalne ali kategorične (z dvema možnostima); 

napovedne spremenljivke ne smejo imeti variance enake 0; med spremenljivkami ne sme biti 

multikolinearnosti; spremenljivke morajo biti porazdeljene normalno (Šifrer in Bren 2011, 

73). Tip odvisne in napovednih spremenljivk je ustrezen, nobena spremenljivka nima variance 

0. Med spremenljivkami prav tako ni multikolinearnosti, vse so porazdeljene normalno, zato v 

nadaljnji analizi obdržimo vse.  

Ugotovili smo, da z napovednimi spremenljivkami pojasnimo 38 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke (preglednica 19). Preostalih 62 % variance je nepojasnjene (npr. nanjo vplivajo 

druge spremenljivke).  
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Preglednica 19: Regresijska analiza 

Model R R
2
 Prilagojen R

2
 Standardna napaka ocene 

1 0,620 0,384 0,334 0,470 

 

Regresijski model je statistično značilen (α<0,05), torej lahko trdimo, da so vsi regresijski 

koeficienti različni od 0 (preglednica 20). 

Preglednica 20: Statistična značilnost regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Povprečja kvadratov F Sig. 

1 Regresija 5,108 3 1,703 7,697 0,000 

 Reziduali 8,186 37 0,221   

 Skupaj 13,294 40    

Ugotovili smo, da na (ne)naklonjenost e-učenja statistično značilno vpliva spremenljivka v32 

(Dobro sem seznanjen s pomenom in z možnostjo e-učenja in poučevanja pri izvedbi 

glasbenih programov–modulov). Regresijska enačba ima obliko: Y=1,729+0,236*v32 

(preglednica 21). 

Preglednica 21: Regresijski koeficienti 

Model 1 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t sig. 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

Konstanta 1,729 0,420  4,117 0,000 

O e-učenju in poučevanju bi 
potreboval več informacij 

0,192 0,117 0,287 1,635 0,111 

Nimam potrebnega znanja za 

obvladovanje e-učenja (in poučevanja) 
0,085 0,096 0,171 0,884 0,383 

Dobro sem seznanjen s pomenom in z 

možnostjo e-učenja in poučevanja pri 
izvedbi glasbenih programov – 

modulov. 

0,236 0,058 0,596 4,052 0,000 

Ugotovili smo torej, da na naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja in poučevanja pri 

glasbenem izobraževanju vpliva stopnja strinjanja s trditvijo, da so dobro seznanjeni s 

pomenom in z možnostjo e-učenja. Hipotezo potrdimo.  
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H4: Učitelji se v primerjavi z učenci bolj strinjajo, da  e-učenje  ponuja nove oblike 

izobraževanja. 

E-učenje pri glasbenem izobraževanju smo preverjali s pomočjo naslednjih vprašanj: 

- Var12: Z e-učenjem se pridobi več znanja kot s klasičnim pri izvedbi glasbenega 

programa – modula. 

- Var13: Omogoča boljše možnosti vizualizacije kot klasično. 

- Var14: E-učenje me bolj motivira (učenci). E-učenje učence bolj motivira (učitelji). 

- Var15: Pridobljeno znanje lahko obnavljam z večkratnim dostopom do učnih vsebin 

(učenci). E-učenje omogoča obnavljanje pridobljenega znanja z večkratnim dostopom do 

učnih vsebin (učitelji). 

- Var16: E-učenje je zanimivejše kot klasično. 

- Var17: E-učenje je lažje kot klasično. 

Oblikovali smo novo spremenljivko »oblike izobraževanja«, ki je izračunana kot povprečje 

vseh naštetih trditev.  

Učenci so se s trditvijo, da se z e-učenjem pridobi več znanja kot s klasičnim poučevanjem, 

bolj strinjali (3,3) kot učitelji (3,1), prav tako so se tudi s trditvijo, da je e-učenje lažje kot 

klasično, bolj strinjali učenci (3,5) kot učitelji (3,4). Z ostalimi trditvami so se bolj strinjali 

učitelji. Pri novi spremenljivki (oblike izobraževanja) se je izkazalo, da učitelji v večji meri 

menijo, da e-učenje ponuja nove oblike (3,7) kot učenci (3,5). 

Že na podlagi rezultatov povprečnih vrednosti vidimo, da hipoteze ne moremo potrditi, 

vendar smo kljub temu uporabili t-test za neodvisna vzorca, s katerim smo ugotovili, da med 

učitelji in učenci ne obstajajo statistično značilne razlike (α>0,05) v strinjanju glede 

učinkovitosti e-izobraževanja (preglednica 22). Kot že omenjeno, hipoteze torej ne moremo 

potrditi. 

Preglednica 22: T-test za neodvisna vzorca – hipoteza 4 

  Učenci Učitelji 

Učinkovitost izobraževanja 3,5 3,7 

t-test = -0,985; α = 0,327 

 

 



 

82 

H5: Učitelji menijo, da je pomanjkanje strojne in programske opreme, ki je primerna za e-

učenje in poučevanje, osnovna ovira za širšo uporabo  pri glasbenem izobraževanju. 

Učitelji se strinjajo (3,9), da pomanjkanje strojne in programske opreme, ki je primerna za 

glasbeno izobraževanje, predstavlja oviro za uporabo e-učenja in poučevanja.  

Za preverjanje hipoteze smo uporabili t-test za en vzorec, s katerim smo preverjali, ali je 

povprečna vrednost spremenljivke različna (večja) od 3,5. Anketiranci so na trditev namreč 

odgovarjali na petstopenjski lestvici in 3,5 predstavlja mejno vrednost. Povprečne ocene, ki so 

večje ali enake 3,5, predstavljajo strinjanje s trditvijo. Kot smo že omenili, je povprečna 

vrednost te spremenljivke 3,9, vrednost t-testa 2,583 in je statistično značilen (α<0,05). 

Povprečna vrednost spremenljivke je torej statistično značilno različna (večja) od 3,5 

(preglednica 24). Hipotezo potrdimo. 

Preglednica 23: T-test za en vzorec – hipoteza 5 

  

Testna vrednost=3.5  

t df 

Sig.           

(2-smerna) 

Razlika 

povprečje 

95 % interval 

zaupanja  

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Pomanjkanje opreme je ovira 

za uvajanje in/ali uporabo 

učenja. 

2,583 40 0,014 0,427 0,09 0,76 

 



 

83 

5 ZAKLJUČEK – RAZPRAVA PROBLEMA 

5.1 Ključne ugotovitve 

V raziskavi je sodelovalo 129 anketirancev, od tega 41 učiteljev (31,8 %) glasbenih 

programov in 88 učencev (68,2 %) glasbenih izobraževanj. Učitelji in učenci so odgovarjali 

na dva različna vprašalnika, vendar je bila večina vprašanj enakih, kar je omogočilo 

primerjavo med vzorcema.  

Največji delež anketirancev uporablja med poukom glasbeni inštrument z MIDI vmesnikom, 

multifunkcijsko enoto ter osebni računalnik, med učitelji pa jih največ uporablja CD/MP3 

predvajalnik (68,3 %). Med različnimi vrstami programske opreme anketiranci najpogosteje 

uporabljajo MS Office, sisteme za upravljanje učenja (učenci) oz. sisteme za urejanje notnih 

zapisov (učitelji). Kot način predstavitve za potrebe glasbenega izobraževanja anketiranci 

uporabljajo spletno stran z osnovnimi informacijami o predmetu oz.  virtualno učno okolje. 

Med učitelji jih večina (92,7 %) uporablja interaktivno spletno stran. Tako med učenci kot 

tudi med učitelji jih največ meni, da IT prinaša nekaj izboljšav glede kakovosti poučevanja.  

Medtem ko uporabniki (učenci, dijaki, študenti, odrasli) uporabljajo spletno stran z osnovnimi 

informacijami (100,0 %), pa je med učitelji uporabnost le (41,5 %). Pri uporabi učnega okolja, 

podprtega s CMS sistemom, je pri učencih uporaba 95,5 %, pri učiteljih pa 63,4 %. 

Učenci se najbolj strinjajo, da je dostop v e-učilnico možen s poljubnega, v internet 

priključenega računalnika, in da v e-učilnici dobijo vsa potrebna gradiva, medtem ko se 

učitelji najbolj strinjajo s trditvami, da uporaba e-učilnice izboljšuje osebno znanje uporabe 

računalnika in interneta, da je dostop možen s poljubnega računalnika ter da v e-učilnico 

vlagajo oz. vstopajo, ko imajo čas. Anketiranci se strinjajo, da e-učenje omogoča obnavljanje 

pridobljenih znanj in boljše možnosti vizualizacije. Učitelji so se strinjali, da so oblike e-

učenja pomembne za nadaljnji razvoj glasbenega izobraževanja, niti strinjali niti ne strinjali 

pa so se s trditvijo, da so dobro seznanjeni s pomenom in z možnostjo e-učenja. Z navedenimi 

razlogi, zaradi katerih ne uporabljajo e-učenja, se anketiranci niso najbolj strinjali – najvišja 

stopnja strinjanja je bila s trditvijo, da za področje njihovega glasbenega programa e-učenje ni 

primerno (3,0; učitelji). Učenci so vsa spletna gradiva ocenili kot ustrezna, saj je bila najnižja 

povprečna ocena strinjanja 4,1 (na petstopenjski lestvici). Tudi učna gradiva so ocenili kot 

ustrezna.  

Anketiranci v funkciji poučevanja oz. učenja najpogosteje uporabljajo iskalnike po svetovnem 

spletu, sledijo pa komunikacijska orodja in storitve, kot so e-pošta, SMS, MMS.  

Pred izvedbo raziskave smo si postavili pet hipotez. Prvo hipotezo: »Učitelji manj uporabljajo 

e-gradiva pri glasbenem pouku kot pa učenci,« smo potrdili. Vsi učenci so odgovorili, da e-

gradiva uporabljajo, med učitelji pa te  uporablja le 27 % vprašanih.  
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Druga hipoteza se je glasila: »Naklonjenost managementa šole do e-učenja vpliva na njegovo 

sprejemljivost med učitelji.« Hipotezo smo zavrnili, saj spremenljivki nista povezani.  

Tretjo hipotezo: »Naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja in multimedijskih tehnologij pri 

glasbenem pouku je odvisna od njihovega poznavanja IT,« smo potrdili. Izkazalo se je, da je 

naklonjenost učiteljev za uporabo e-učenja odvisna od dveh preverjanih spremenljivk – 

»Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja in poučevanja.« in »Dobro sem 

seznanjen s pomenom in z možnostjo e-učenja in poučevanja pri izvedbi glasbenih programov 

– modulov.«  

Četrto hipotezo smo zavrnili, saj smo ugotovili, da med učitelji in učenci ne obstajajo 

statistično značilne razlike v strinjanju glede novih oblik e-učenja in poučevanja. 

Zadnjo, peto hipotezo smo potrdili. Učitelji se namreč strinjajo, da je pomanjkanje strojne in 

programske opreme ovira za širšo uporabo e-učenja.  

5.2 Smeri nadaljnjega raziskovanja 

Avtorji Keenoy in Papamarkos (2003) ter Arh, Rajkovič in Jerman Blažič (2005) sisteme za 

upravljanje vsebin opredeljujejo kot sisteme, ki podpirajo ustvarjanje, shranjevanje in 

predstavljanje učnih vsebin na strukturiran način. Vendar pa vsi sistemi za upravljanje e-

izobraževanja zaradi različnih funkcionalnosti, ki jih omogočajo, niso primerni za vsako 

okolje in uporabnike. Tudi implementacije takih izobraževalnih sistemov vsekakor ni lahko 

delo, saj gre za izjemno kompleksne sisteme, ki vključujejo veliko organizacijskih, 

administrativnih in tehnoloških komponent, navajata Moore in Kearsley (1996). 

Uporaba multimedije v izobraževalne procese ponuja veliko možnosti za oblikovanje bogatih 

in avtentičnih učnih izkušenj v virtualnem učnem okolju, saj omogoča boljše tehnike 

poučevanja in aktivira udeležence. Dobro oblikovani in učinkoviti multimedijski programi za 

učenje lahko učenje kakovostno dopolnijo in pospešijo razvoj miselnih spretnosti ter 

podpirajo sodelovalno učenje. Posledično imajo udeleženci občutek, da nadzirajo svoje 

učenje, pri učenju so uspešnejši in bolj učinkoviti. Ne nazadnje lahko nove tehnologije 

izboljšajo odnos do učenja in učne rezultate ter tudi njihovo samopodobo, poudarja Horton 

(2000). 

Preden se odločimo za razvoj visokokakovostnih in sofisticiranih multimedijskih rešitev za 

izvajanje učnega procesa, izberemo želene medije in opredelimo njihovo uporabo v 

pedagoškem procesu, je najpomembneje, da prepoznamo najboljši način, kako bo naša ciljna 

skupina dosegla opredeljene učne cilje oziroma kako lahko z uporabo različnih spletnih in 

drugih tehnologij in tudi tradicionalnih sredstev najbolje vplivamo na učni proces (Durbridge 

1997). 
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Konceptualno (vsebina, struktura učnega procesa, možnosti interakcije …) in prezentacijsko 

oblikovanje (ekranska slika, barvne sheme, vključenost medijev …), projektno vodenje in 

prepoznavanje primerov dobre prakse so pri tem najpomembnejši (Boyle 1997). 

Možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije in internet, so lahko hkrati tudi pasti. Glasbeno-

izobraževalne dejavnosti morajo biti skrbno načrtovane, da bi spodbudili uporabnike teh 

storitev. Učna gradiva morajo biti smiselno in razumljivo oblikovana in povezana s 

predznanjem ciljne skupine. Učečemu bo s tem oblikovanje učinkovitega učnega okolja 

omogočalo, da pridobi novo glasbeno znanje in spretnosti na način, ki je zanj najbolj 

primeren. Ustrezen pedagoški pristop je potreben tako pri načrtovanju virtualnega učnega 

okolja kot tudi pri načrtovanju učnega procesa v tem okolju. Ti načrti morajo biti fleksibilni, 

smiselni in ustrezni za ciljno skupino, za njene potrebe in značilnosti. Upoštevati morajo torej 

stopnjo izobraževanja in predznanja učečega in s tem povezane kognitivne, emocionalne, 

socialne, okoljske, psihološke in filozofske potrebe. Učenca je treba voditi tako, da bo dosegel 

zahtevane cilje izobraževalnega programa, obenem pa bo imel vpogled v možnosti 

nadaljnjega učenja. 

Tako teorija kot praksa se vse bolj usmerjata na interakcijo med človekom in računalnikom, 

kar pomeni, da bo to vse bolj vplivalo na uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-

izobraževanja. Pri tem velja poudariti, da mora biti vsak sistem, ki omogoča virtualno 

študijsko okolje, izbran glede na posebnosti izobraževalnega prostora (upravičenost naložb). 

Sistemi prenosa vsebin e-izobraževanja ter sistemi upravljanja e-izobraževanja bodo v 

prihodnosti vključevali mnogotere heterogene ponudnike e-izobraževanja, ki danes ponujajo 

nestandardizirane in neprenosljive vsebine in e-izobraževanja. Tu je treba omeniti pojav 

ponudnikov storitve e-izobraževanja (LSP), ki olajšajo dostop do storitev manjšim in srednje 

velikim ciljnim okoljem (Bešter in Papič 2003). 

Lahko pritrdimo, da e-učenje in poučevanje na področju glasbe predstavlja pomemben del 

izobraževalnega procesa, seveda pa za tako delo potrebujemo več časa in primerno znanje. 

Upoštevati pa moramo tudi dejavnike, ki bodo zagotovili izpolnitev vseh potrebnih meril e-

učenja, zaradi katerih se zdi uvedba e-storitve smiselna. 

Pozitiven odnos do uporabe in možnosti, ki jih nudi učno okolje, zagotavlja, da bo CMS 

sistem v prihodnje uporabljen tudi pri učenju in poučevanju glasbeno-izobraževalnih 

programov. Dejstvo, da bo učenje in poučevanje, podprto z informacijsko tehnologijo, 

pridobilo le v primeru, če bo primerno izobražen učitelj s pridom izkoriščal prednosti, ki mu 

jih ponuja novo učno okolje. S tem bo v največji meri skrbel za kakovost izobraževalnega 

procesa (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010). 

Pri e-učenju moramo posvečati pozornost tudi vrednotenju. Proces vrednotenja (evalvacije) 

bo omogočil pravočasno usmerjanje poteka e-izobraževanja, odpravo ovir in napak. 
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Vrednotenje je dobrohotna, konstruktivna dejavnost, ki je normalna sestavina e-izobraževanja 

in je namenjena predvsem razvoju. Vrednotenje je treba vgraditi v učno pot. Preverjati 

moramo doseganje učnih ciljev in počutje učečih, posredno pa tako preverjamo kakovost in 

ustreznost gradiv. Najprimernejša oblika, s katero pridobimo podatke, ki so pomembni za 

vrednotenje, je anketiranje udeležencev v glasbeno-izobraževalnih programih. Vsebina 

anketnega vprašalnika naj zajema vprašanja, ki se nanašajo na e-učenje in poučevanje (Rebolj 

2008, 182). 

V današnjem obdobju se vedno več glasbeno-izobraževalnih ustanov zaveda, kaj pomeni 

kakovost in poslovna odličnost za izobraževanje. Pri tem igrajo pomembno vlogo 

administrativni in pedagoški procesi, ki jih lahko podpira sodobna tehnologija (CMS), od 

katere je odvisen končni rezultat, to je kakovost e-učenja. Zato posvečamo vse več pozornosti 

upravljanju kakovosti in organiziranosti v vsakdanjem poslovanju. Pri obravnavanju poslovne 

odličnosti upoštevamo zadovoljstvo vseh udeležencev, ki so vključeni v izobraževalni proces 

(Devetak in Vukovič 2002, 278). 

Za doseganje poslovne odličnosti je potrebno plodno sožitje interesov in ciljev udeležencev 

glasbeno-izobraževalnih storitev. Za to potrebujemo ustvarjalne in sposobne izvajalce. 

Osebna odličnost izvajalcev e-izobraževanja ni le interes glasbene šole, ki si želi zmožnih in 

zavzetih sodelavcev, temveč tudi interes sodelavcev, saj jim odličnost odpira pot do 

uspešnega osebnega razvoja. 

Z marketinškega vidika je treba glasbene programe prilagajati demografskim, psihografskim 

in tehnološkim značilnostim, kar povezuje tudi standardizacijo in druge vidike. Glasbena šola, 

ki posveča dovolj pozornosti standardom kakovosti, marketingu in razvoju, dosega ustrezen 

dobiček ob zadovoljstvu udeležencev glasbeno-izobraževalnih programov. Ustrezno 

oblikovanje in izvajanje e-glasbenih storitev se mora ujemati s potrebami plačilno sposobnih 

uporabnikov. Temu sledi zadovoljstvo in zvestoba izvajalcev, pridobivanje novih 

uporabnikov ter doseganje poslovnega uspeha in referenc glasbene šole (Devetak in Vukovič 

2002, 281–282). 

Management sodobnega izobraževanja naj med osnovnimi nalogami skrbno razvija in 

upravlja človeške vire, upravlja finance, nadzoruje kakovost in izvaja marketinške dejavnosti. 

Med posebnostmi nalog sodobnega managementa pa se pojavljajo tiste, ki zadevajo razvoj in 

izpeljavo e-izobraževanja oziroma glasbeno-izobraževalnih programov in e-vsebin. Sem 

spadajo tudi sistemi podpore udeležencem oziroma uporabnikom, ki omogočajo izpeljavo 

izobraževalnega in administrativnega procesa, ki temelji na uporabi sodobnih tehnologij. 

Načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor nad različnimi oblikami podpore je tako 

pomemben del nalog managementa v izobraževanju. Splošna znanja in spretnosti, ki so 

potrebni za učinkovit in uspešen management, sicer ostajajo enaki kot pri tradicionalnih 

managerjih, okolje, v katerem se te spretnosti in znanja udejanjajo, pa je precej drugačno, kar 

zahteva nova znanja in kompetence. Posebne zahteve managementa e-učenja prinaša 
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drugačna organizacija učnega procesa in s tem povezane tehnične in administrativne 

aktivnosti (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 193–195). 

Za managerje (ravnatelje) je tako pomembno, da poznajo lastnosti sodobnih multimedijskih  

tehnologij, da znajo presojati možne koristi njene uporabe in da podpirajo njeno uvajanje za 

potrebe glasbenih storitev skladno s potrebami in možnostmi. Poznati morajo obstoječo 

informacijsko tehnologijo, ki jo že uporabljajo ali bi jo lahko uporabljali v glasbeno-

izobraževalni ustanovi. Ravno zato bodo naloge managerjev v prihodnje postale še bolj 

ustvarjalne, inovativne in načrtovalske. Ker bo vsa obstoječa informacijska tehnologija hitreje 

zastarevala in bodo spremembe pogostejše, bodo njihove naloge vse bolj usmerjene k 

preučevanju dolgoročnega razvoja in vloge glasbeno-izobraževalnih ustanov v njenem okolju 

(Gričar 1994, 710–711).  

5.3 Prispevek raziskave k znanosti in stroki 

Na splošno je področje e-izobraževanja že široko obdelana tema. Na področju glasbenega 

izobraževanja, za katerega veljajo določene posebnosti (tehnološka drugačnost in metodološki 

vidik) v slovenskem prostoru, pa lahko rečemo, da smo šele pri diskusijah o smelosti uporabe 

multimedijskih tehnologij.  

Prispevek k znanosti te magistrske naloge je osredotočenje na področje e- učenja in 

poučevanja, pri čemer smo z raziskavo pridobili vpogled v razširjenost in poznavanje e-učenja 

med učitelji in učenci v glasbenem izobraževanju. 

Tehnološko in metodološko preučevanje e-učenja na področju glasbe je nekoliko drugačno od 

splošnega e-učenja, vendar pa smo z nalogo postavili temelje za nadaljnje raziskovanje.  

Naloga v našem prostoru daje prvo celovitejšo raziskavo, pri čemer nam lahko pomagajo pri 

nadaljnjem načrtovanju e-izobraževanja na področju glasbe, izbiri najustreznejših sistemov za 

upravljanje vsebin in oblikovanju učnih vsebin, da bodo te kar najbolj zanimive, uporabne, 

učinkovite in enostavne za uporabnike. Ocenjujemo, da je to pomemben prispevek k stroki e-

izobraževanja na področju glasbe. S tem, ko multimedijske tehnologije napredujejo, naj bi 

naraščala njihova uporaba, zato je škoda, da jih ne bi v največji možni meri izkoristili tudi na 

področju glasbenega izobraževanja v slovenskem prostoru.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence 

Priloga 3: Frekvenčne porazdelitve 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

V okviru raziskovalne naloge želimo ugotoviti, kakšna je naklonjenost uporabi informacijske 

tehnologije (IT) in e-učenja v glasbeni šoli in analizirati uporabo sodobnih izobraževalnih 

orodij, ki jih vi, učitelji, uporabljate pri poučevanju in učenju glasbenih programov–modulov. 

Anketni vprašalnik sestavljajo trije sklopi vprašanj: 

- Informacijska tehnologija pri učenju in poučevanju, 

- e-učenje in poučevanje, 

- uporaba sodobnih izobraževalnih orodij. 

Prosimo Vas, da na vprašanja odgovarjate objektivno, saj bodo vaši odgovori v veliki meri 

pripomogli pri odločitvah s področja glasbene pedagogike. Hvala!  

I. UPORABA INFORMACIJSKETEHNOLOGIJE PRI POUČEVANJU IN UČENJU 
GLASBENIH PROGRAMOV – MODULOV 

1. Ali uporaba IT prispeva h kakovostnejšemu poučevanju in učenju?  

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

o Sploh ne bi prinesla večjih izboljšav 

o Ne bi prinesla večjih izboljšav 

o Niti eno, niti drugo 

o Nekaj izboljšav 

o Bistvene izboljšave 

2. Katero STROJNO OPREMO uporabljate za pouk glasbeno-izobraževalnih programov–

modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o Glasbeni inštrument z MIDI vmesnikom 

o Osebni računalnik 

o Multifunkcijska enota (tiskalnik, kopirni stroj, skener) 

o CD/MP3 predvajalnik  

o DVD predvajalnik 

o Digitalni fotoaparat/kamera 

o Ozvočenje 

o Mikrofon 

o Drugo 

3. Katero PROGRAMSKO OPREMO uporabljate pri pouku za potrebe glasbeno-

izobraževalnih programov–modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 
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o MS Office (word, publisher, power point) 

o Open Office  

o Sistemi za upravljanje učenja – CMS (DotNetNuke, Moodle ipd.) 

o Sistemi za urejanje notnih zapisov skladb (Finale, Cubase score, Sibelius ipd.) 

o Sistemi za prirejanje AVDIO/VIDEO skladb (Cubase L4, Pinnacle Studio, Adobe 

Premier ipd.) 

4. Kakšen način predstavitve uporabljate za potrebe glasbeno-izobraževalnih programov–

modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o Spletno stran z osnovnimi informacijami o predmetu, vsebini in literaturi (urnik 

glasbenega pouka, različne informacije in sporočila s strani glasbenega učitelja, 

seznam gradiv in literature ipd.) 

o Virtualno učno okolje (CMS), kjer učenci vstopajo v e-učilnico in prevzemajo učna 
gradiva (Moodle, DotNetNuke ipd.) 

II. E-UČENJE IN POUČEVANJE GLASBENIH PROGRAMOV–MODULOV 

5. Uporaba e-učilnice, e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih programov–

modulov  

o Jih uporabljam (prosim, odgovorite na 8. , 9. in 10. vprašanje, 11. pa izpustite)  

o Jih ne uporabljam (prosim, nadaljujte pri 10. vprašanju) 

6. Ocenite pomen in uporabnost e-učilnice 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

Uporaba e-učilnice izboljšuje osebno znanje uporabe računalnika in interneta 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Olajša delo pri poučevanju in učenju glasbeno-izobraževalnega programa 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 
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Delo z e-učilnico je bolj zanimivo ter boljše od standardnega poučenja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Vanjo vlagam potrebna gradiva, ko imam čas 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

V e-učilnico vložim / v njej dobim vsa potrebna gradiva 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Dostop v e-učilnico je možen s poljubnega v internet priključenega računalnika 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

7. Kakšne oblike e-učenja in poučevanja uporabljate pri izvajanju glasbenih programov–

modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o V e-učilnico naložim učna gradiva za glasbeni program–modul 

o V e-učilnico naložim obvestila 

o Določen del učne snovi pripravim v virtualni učilnici (testi, vaje iz glasbene teorije) 

o Med glasbeno učno uro uporabljam OSEBNI RAČUNALNIK skupaj z glasbenim 
inštrumentom 

o Določen del glasbenega programa–modula izvajam v e-učilnici (učenec in učitelj sta 
prostorsko ločena) 

o Drugo. 
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8. Pomen e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih programov–modulov 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

E-učenjenje postaja nujna podpora klasičnemu glasbenemu izobraževanju 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Z e-učenjem se pridobi več znanja kot s klasičnim pri izvedbi glasbenega programa–

modula 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje učence bolj motivira 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Omogoča boljše možnosti vizualizacije kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje omogoča obnavljanje pridobljenega znanja z večkratnim dostopom do učnih 

vsebin 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 
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E-učenje je zanimivejše kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje je lažje kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Oblike e-učenja in poučevanja so pomembne za nadaljnji razvoj glasbenega 

izobraževanja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Dobro sem seznanjen s pomenom in z možnostjo e-učenja in poučevanja pri izvedbi 

glasbenih programov–modulov 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Pomanjkanje opreme je ovira za uvajanje in/ali uporabo učenja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Od vodstva želim več koordinacije na tem področju 

o Se popolnoma ne strinjam 
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o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

O e-učenju in poučevanju bi potreboval več informacij 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje in poučevanje za izvajanje glasbenih programov–modulov ni primerno 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

9. Kateri so razlogi, da ne uporabljate e-učenja in poučevanja pri izvajanju glasbenih 

programov–modulov?  

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

Za področje mojega glasbenega programa–modula e-učenje ni primerno 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja in poučevanja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Menim, da nimam nobene koristi od e-učenja in poučevanja, samo dodatno delo 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 
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o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

S to obliko učenja in poučevanja me ni nihče seznanil 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Vodstvo šole ne podpira te oblike učenja in poučevanja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

III. UPORABA SODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH ORODIJ 

10. Ali uporabljate komunikacijska orodja in storitve v funkciji poučevanja(e-pošta, SMS, 

MMS)?  

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 

11. Ali uporabljate sisteme za upravljanje vsebin (Moodle, DotNetNuke ipd.)?  

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 

12. Ali uporabljate iskalnike v svetovnem spletu v funkciji poučevanja (Google.si, 

Najdi.si)?  

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 
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o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 

13. Zakaj ne uporabljate omenjenih izobraževalnih orodij? 

Na to vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki zgoraj omenjenih sodobnih tehnologij sploh ne 
uporabljajo. (Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev.) 

o Ker še nisem slišal za ta orodja 

o Ker teh orodij ne znam uporabljati 

o Ker me ta orodja preprosto ne zanimajo 

o Ker se mi zdi, da ta orodja niso uporabna 

o Drugo. 

Hvala za sodelovanje in čas, ki ste ga za to namenili. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

V okviru raziskovalne naloge želimo ugotoviti, kakšna je vaša naklonjenost uporab e-učenja v 

glasbeni šoli, dragi učenci. 

Anketni vprašalnik sestavljajo trije sklopi vprašanj: 

- Informacijskatehnologija pri učenju in poučevanju, 

- e-učenje in poučevanje, 

- uporaba sodobnih izobraževalnih orodij. 

I. INFORMACIJSKATEHNOLOGIJA (IT) PRI UČENJU GLASBENIH 
PROGRAMOV–MODULOV 

1. Katero STROJNO OPREMO uporabljate za pouk glasbeno-izobraževalnih programov 

– modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o Glasbeni inštrument z MIDI vmesnikom 

o Osebni računalnik 

o Multifunkcijska enota (tiskalnik, kopirni stroj, skener) 

o CD/MP3 predvajalnik  

o DVD predvajalnik 

o Mikrofon 

o Ostalo. 

2. Katero PROGRAMSKO OPREMO uporabljate za potrebe glasbeno-izobraževalnih 

programov – modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o MS Office (Word, Publisher, Power Point) 

o Open Office  

o Sistemi za opravljanje učenja – CMS (DotNetNuke, Moodle ipd.) 

o Sistemi za urejanje notnih zapisov skladb (Finale, Cubase Score, Sibelius ipd.) 

o Sistemi za prirejanje AVDIO/VIDEO skladb (Cubase L4, Pinnacle Studio, Adobe 

Premier ipd.) 

o Drugo 

3. Kaj vam omogoča spletna stran vaše glasbene šole za potrebe učenja glasbeno-

izobraževalnih programov–modulov?  

(Za odgovor lahko izberete eno ali več trditev!) 

o Le osnovne informacije o predmetu, vsebini in literaturi (urnik glasbenega pouka, 

različne informacije in sporočila s strani glasbenega učitelja, seznam gradiv in 
literature ipd.) 
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o Osnovne informacije in virtualno učno okolje, kjer vstopim v e-učilnico in 
prevzamem učna gradiva (glinsi.org, DotNetNuke, Moodle ipd.) 

4. Ocenite pomen in uporabnost e-učilnice 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

Uporaba e-učilnice izboljšuje osebno znanje uporabe računalnika in interneta 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Olajša delo in učenje glasbeno-izobraževalnega programa 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Delo z e-učilnico je bolj zanimivo ter boljše od standardnega učenja 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Vanjo vstopam, ko imam čas 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

V e-učilnici dobim vsa potrebna gradiva 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 
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Dostop je možen s poljubnega v internet priključenega računalnika 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

II. E-GRADIVA IN E-IZOBRAŽEVANJE GLASBENIH PROGRAMOV–MODULOV 

5. Uporaba e-gradiv pri glasbenem programu – modulu  

o Jih uporabljam  

o Jih ne uporabljam (prosim, nadaljujte pri 8. vprašanju) 

6. Ocenite spletna e-gradiva, ki jih uporabljate pri glasbeno-izobraževalnem programu–

modulu 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

Oblika učnih strani je všečna 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam 

o Se popolnoma strinjam 

Spletni učni material je izdelan 

o Zelo slabo 

o Slabo 

o Niti slabo niti dobro 

o Dobro 

o Odlično 

Notna gradiva so v celoti ustrezna 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam 

o Se popolnoma strinjam 

AVDIO/VIDEO gradiva so v celoti ustrezna 

o Se popolnoma ne strinjam 
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o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam 

o Se popolnoma strinjam 

Gradiva o glasbeni teoriji so v celoti ustrezna 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam 

o Se popolnoma strinjam 

Testi o teoriji glasbe znanja so izdelani 

o Zelo slabo 

o Slabo 

o Niti slabo niti dobro 

o Dobro 

o Odlično 

Spletno gradivo je v celoti ustrezno 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam 

o Se popolnoma strinjam 

Povezave (linki) do učnih gradiv delujejo 

o Zelo slabo 

o Slabo 

o Niti slabo niti dobro 

o Dobro 

o Odlično 

7. Ocenite trditve o e-učenju pri glasbenem programu–modulu: 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

E-učenje postaja nujna podpora klasičnemu glasbenemu izobraževanju 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 
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o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Z e-učenjem pridobim več znanja kot s klasičnim pri izvedbi glasbenega programa–

modula. 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Omogoča boljše možnosti vizualizacije kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje me bolj motivira 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Pridobljeno znanje lahko obnavljam z večkratnim dostopom do učnih vsebin 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje je zanimivejše kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 
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E-učenje je lažje kot klasično 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

8. Uporaba e-gradiv oz. e-učenja pri izvajanju glasbenih programov–modulov je odvisna 

od: 

(Pri vsaki trditvi izberite le en odgovor!) 

Pomanjkanje opreme (strojna in programska) je ovira za uvajanje in/ali uporabo 

učenja. 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Od učitelja želim več koordinacije na tem področju 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

O e-učenju bi potreboval več informacij 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

E-učenje za izvajanje glasbenega programa–modula ni primerno 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 
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Nimam potrebnega znanja za obvladovanje e-učenja  

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

Menim, da nimam nobene koristi od e-učenja, samo dodatno delo 

o Se popolnoma ne strinjam 

o Se ne strinjam 

o Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

o Se delno strinjam  

o Se popolnoma strinjam 

III. UPORABA SODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH ORODIJ  

9. Ali uporaba IT-ja prispeva h kakovostnejšemu izobraževanju?  

o Sploh ne bi prinesla večjih izboljšav 

o Ne bi prinesla večjih izboljšav 

o Niti eno, niti drugo 

o Nekaj izboljšav 

o Bistvene izboljšave 

10. Ali uporabljate komunikacijska orodja in storitve v funkciji učenja (e-pošta, SMS, 

MMS)? 

o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 

11. Ali uporabljate iskalnike v svetovnem spletu v funkciji učenja (Google.si, Najdi.si)? 

o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 



Priloga 2 

 

12. Ali uporabljate sisteme za upravljanje vsebin (glinsi.org, DotNetNuke, Moodle ipd.)? 

o Sploh ne uporabljam 

o Približno enkrat do dvakrat mesečno 

o Približno enkrat tedensko 

o Približno vsak drug dan 

o Vsakodnevno. 

Hvala za sodelovanje in čas, ki ste ga za to namenili. 
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FREKVENČNE PORAZDELITVE 
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