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Uvod 

 

Namen raziskave  je bil  dobiti posnetek trenutnega  stanja uporabe interneta, 

izobraževalnih portalov, elektronskih aplikacij med potencialnimi uporabniki Slovenskega 

izobraževalnega omrežja. S pričujočimi intervjuji smo skušali ugotoviti določeno stanje 

problematike glede na pomene in razumevanje različnih deležnikov (učiteljev in 

ravnateljev). 

 

Struktura pogovorov je v osnovi sledila naslednji shemi: uvodna vprašanja (preko katerih 

pokažemo intervjuvancu kaj je jedro našega zanimanja in ga postopoma uvedemo v 

razmišljanje o jedru problematike), jedro (v tem delu se osredotočimo na ključna 

vprašanja, ki nas zanimajo, obsega tudi največji del intervjuja) in zaključna vprašanja, s 

katerimi preverimo, ali so kakšni vidiki, ki so se intervjuvancu porodili ob pogovoru, pa 

jih z našimi vprašanji nismo pokrili. V pripravi na izvajanje intervjujev so bila v 

sodelovanju z naročnikom pripravljena izhodišča. Sam potek intervjuja pa je bil 

prilagojen posamezni situaciji oziroma odzivom intervjuvanca. To je tudi ena izmed 

ključnih prednosti, ki je vplivala na izbiro same metode. 

 

Za predstavitev izsledkov smo izbrali obliko celostnega poročila, ki v nekaj točkah 

povzema ključne ugotovitve in jih podkrepi z izbranimi zanimivejšimi citati iz pogovorov. 

Ob koncu so bralcu na razpolago tudi celotni pogovori. 
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O metodi: Poglobljeni intervjuji 
 

Poglobljeni ali nestrukturirani intervjuji so ena glavnih metod za zbiranje 

podatkov v kvalitativnem raziskovanju (Legard in drugi 2003). »Intervju 

ima predvsem vlogo odkrivanja pomenov, ki jih ljudje pripisujejo svojim 

izkušnjam in družbenemu okolju« (Miller in Glassner v Legard in drugi 

2003: 140). 

 

Ključne značilnosti poglobljenih intervjujev, kot jih navajajo Legard, 

Keegan in Wardova (2003) so združevanje strukture s fleksibilnostjo, 

interakcija, raziskovalec lahko uporabi vrsto načinov in tehnik za 

doseganje čimbolj poglobljenih odgovorov v smislu prodornosti, 

raziskovanja in razlaganja, intervju je generativen (spodbuja samo 

kreacijo odgovorov in znanja, vedenja), poudarek na globini, niansah in 

izraznemu jeziku intervjuvanca kot načinih za razumevanje pomenov pa 

pomeni, da morajo biti podatki pridobljeni z intervjujem zavzeti v svoji 

originalni obliki. 

 

Kvalitativna raziskava med učitelji OŠ 
 

V primeru zbiranja informacij o stanju uporabe IKT pri učenju in 

poučevanju ter odnosu učiteljev do teh vprašanj, je bilo pomembno 

pozorno izbrati sogovornike za intervjuje. Izbrali smo tako 5 učiteljic, ki 

poučujejo na različnih stopnjah v osnovni šoli (nižji in višji) in različna 

predmetna področja. Pomembno je opozoriti, da tu ne gre za to, da bi 

reprezentativno prikazali posamezna področja in ravni, pač pa smo te 

dejavnike upoštevali, ker nam to nudi tudi kakovostno informacijo o tem, 

ali se sodelujoči ne glede na stopnjo in področje poučevanja, v ključnih 
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točkah strinjajo in poročajo o podobnih vidikih stanja v izobraževanju v 

OŠ. 

 

Imena sodelujočih učiteljic so zaradi zagotavljanja anonimnosti 

spremenjena, prav tako so iz pogovorov ustrezno umaknjeni nekateri 

konkretni primeri oziroma so predstavljeni abstraktno. 

 

V tem poglavju strnjeno prikazujemo izsledke poglobljenih intervjujev 

med učitelji osnovnih šol in nekaj sklepov na podlagi teh izsledkov po 

posameznih področjih, ki so nas v pogovorih zanimala. Ob naših povzetkih 

navajamo zanimivejše citate sogovornic. 

 

 

Uporaba interneta in IKT 

 

Najprej smo vsakega od sogovornikov vprašali kako pogosto uporablja 

internet in računalnik (ali pa kar IKT na splošno) pri poučevanju oziroma 

pri pripravah na poučevanje. Skupno vsem našim sogovornicam je bilo, da 

pogosto uporabljajo internet in računalnik predvsem pri pripravah na 

pouk, pri vodenju evidenc in za svoje lastno delo, medtem ko pri samem 

poučevanju v razredu le redko. Ključni razlog za to je pomanjkanje 

ustrezne IKT opreme v šolah. Le-te so preskrbljene z eno opremljeno 

računalniško učilnico, kar je za večjo pogostost uporabe IKT s samimi 

učenci med poukom premalo. Takšno stanje namreč od učiteljev zahteva 

veliko dolgoročnega načrtovanja (z vidika vnaprejšnje rezervacije učilnice) 

in usklajevanja med aktivnostmi in učnim načrtom. Prav tako niso 

optimalno izpolnjeni pogoji za pogostejšo uporabo IKT med poukom v 

drugih učilnicah, ki pogosto še niso opremljene z računalniki. 
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O pogostosti uporabe interneta in računalnika... 

Maja: Pri delu v razredu neposredno sicer tudi, ampak redko, pri svojih 

pripravah pa pogosto. Zase iščem gradiva na internetu pa tudi informacije. Z 

otroki pa gremo včasih v računalniško učilnico, če je to v skladu s cilji, če je 

denimo kakšna takšna tema poiščejo dejavnosti na internetu - teh gradiv je 

ogromno tudi v elektronski obliki. 

 

Nuša: Veliko, zelo veliko. Sploh za kakšne vaje »dol potegnit« pa približno 

štirikrat letno peljem učence v računalniško učilnico, kjer preko interneta delajo 

vaje. (...) Za svojo uporabo skoraj vsak dan, štirikrat na teden sigurno. 

 

Martina: Na temo, recimo da na vsake tri tedne, takrat ko delam priprave, ker 

pač ene tri tedne  obravnavamo recimo eno temo, takrat malo pogledam kaj 

obstaja še kaj drugega, kar še ne znamo, no tako. 

 

Tanja: Prav z otroki? Zelo redko, mogoče enkrat na leto, če je to en projekt, 

drugače pa-. (...) Ja to pa kar dosti. A ne, ker rabiš vse sorte stvari. Od tekstov, 

do posnetkov, to pa kar koristimo, veliko. 

 

O problemu opremljenosti šole in možnostih... 

Nuša: Zelo dobro opremljena šola. Računalnica ima približno dvajset 

računalnikov, čisto novih skoraj, lani smo jih zamenjali kompletno celo 

računalnico. V zbornici sta dva, po kabinetih jih je pa malo manj, ampak v 

matematičnem kabinetu recimo, ga imamo. Ga tudi veliko uporabljamo. 

Računalnica je bolj za otroke rezervirana, drugače pa, da bi pa imel vsak kabinet 

svoj računalnik, ga pa nima. 

 

Martina: To pa, a veš kako. Še celo imamo zdaj računalniško učilnico par let, 

tako da v bistvu. Je pa dosti zasedena, a ne. Tako da si moraš rezervirat toliko 

naprej, da greš lahko tja. 

 

Martina: Ampak bi spet moral imet spet vsak učitelj tehnologijo, mislim, da bi 
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imel res to možnost. Ker zdaj niti ni toliko enih računalnikov, niti ni toliko 

prostora, da bi imel ti en mir, da bi rekel 'ok, zdaj sem bom pa jaz tukaj usedel 

po pouku in to naredil', a veš. Recimo, ena razredna učiteljica zaključi pouk in 

gre že takoj podaljšano bivanje v njen razred. Ponavadi niti nimajo enega 

računalnika takega pametnega v razredu ali kakorkoli že. Potem gre pa v 

zbornico, tam sta dva računalnika a ne, učiteljev je pa čez 30. 

 

Tanja: Zoprno je s tega stališča, da je samo ena učilnica in da pomeni to, da 

moraš tako zgodaj načrtovat, da ti nekako paše tista, mislim, da je prosta. Ker 

nimaš variante, zdaj tudi če je zasedena, zgodi se ti tudi, da so določeni dnevi, 

ko je vedno zasedena, ko je nemogoče. Se pravi, da ti že avtomatsko se lahko 

zgodi, imaš smolo, da ene skupine sploh ne moreš v redno notri spravit skozi. 

(...) Druga plat je pa to no, ta organizacija te vseeno, a ne, ne moreš kar danes 

priti v šolo, pa reči 'aha, pojdimo danes'. Ne gre, a ne. Tako da je pol treba 

toliko vnaprej, in ti dostikrat, tudi če imaš ti namero pa načrtovano, ne vem, če 

imaš še ene druge stvari za naredit, je to najlažje reči, a ne, 'dobro, pa tega ne 

bomo naredili'. 

 

Tanja: V enem obdobju smo bili zelo dobro opremljena šola, ker smo imeli 

računalniško učilnico pa še nekaj računalnikov v šoli, in na tem je tudi ostalo. To 

se pravi, pred petimi leti ali pa še kakšno leto prej, smo bili kar dobro 

opremljena. Zdaj, potem je pa to kar nekako zastalo (...). 

 

Vse udeleženke so kot pomembno poudarile, da računalnik in interaktivna 

gradiva zagotovo ne morejo nadomestiti učitelja in »žive interacije« med 

učenci in učitelji. Zato večinoma uporabljajo takšne aplikacije (npr. 

interaktivne igre) kot dopolnitev in popestritev učenja, ne pa kot bistveni 

element posredovanja učne snovi. 

 

O uporabi IKT v pedagoškem procesu... 

Maja: Predvsem so te strani popestritev pouka. Za otroke je to zelo zanimivo, 

jim popestri pouk. Da bi pa to uporabljal zelo množično pri tako majhnih otrocih, 
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pa praktično ne moreš, ker moraš pri pouku izhajat iz ciljev. Edino, če bi si sam 

pripravljal ta gradiva. Učitelj ima pač eno vizijo, kako bo ura potekala, na 

kakšen način bo dosegel cilje in ta gradiva pridejo bolj v poštev za kakšno 

popestritev ali za kakšno ponovitev snovi, ki jo je drugače že utrdil in predstavil. 

 

Tanja: Zdaj, zdi se mi pa dosti škoda na računalniku neki 'drilat' a ne, da bi jih 

peljala dol, pa bi imeli ene vaje tam, da oni tipkajo notri, ne vem, to se mi 

nekako ne zdi, a ne. Se mi zdi nekako, da tisto je že zmerom bolj efektivno, da 

gremo ustno, pa da se ob tistem pomeniš. 

 

Martina: Vsaj ta knjiga, ki jo imamo mi, ki imamo v bistvu Happy street pa 

Project na višji stopnji, imajo vse zraven CD-je še z nalogami, a ne. Tako, 

mislim, nekaj nalog za vsako enoto, tako da malo povadijo. Pa jaz, če po pravici 

povem, niti nočem zdaj teh istih nalog v šoli delat, zato da imajo oni možnost 

doma še nekaj dodatnega delat. 

 

Nobena od sodelujočih učiteljic pa svojega dela ne osnuje le na podlagi 

preko spleta pridobljenih gradiv. Zanje so le-ta dober vir idej in gradiv, ki 

pa si jih ponavadi prilagodijo glede na svojo vizijo in svoje cilje. 

 

O uporabi gradiv z interneta... 

Maja: Čeprav še vedno: tisto, kar si pripravi učitelj sam, ustreza določeni 

skupini otrok. Delo mora biti namreč diferencirano glede na njihove sposobnosti. 

Če se sam pripravi res lahko naredi minimalne spremembe in uporabi gradivo za 

tri različne stopnje znanja. Še vseeno ne bi mogel biti učitelj odvisen samo od 

tega, kar je že narejeno. 

 

Nuša: . Ker je tudi – recimo da se tudi v eni uri, če otroke pelješ v računalnico, 

se da v eni uri zadevo speljat skozi. Da oni res nekaj rešijo, ne da je »kr neki«. 

Ker potem, če jim preveč nabiješ... Moraš pač v tistih 45 minut oziroma 30 

minut približno ostane, da sami delajo, preden vse razložiš in raztolmačiš jim. Je 

pač treba eno tako stran uporabit. 
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Tanja: A veš, ker učni načrt, to je samo tisti pripomoček, kjer ti pogledaš, 

mislim, ki te toliko opremi, da ti imaš eno shemo tega, kar v treh letih ali pa v 

štirih letih, ali pa kakorkoli že vzameš, ali pa pač v enem razredu, kaj naj bi ti z 

otroki pokril, a ne. Več kot toliko pa z učnim načrtom si nimaš, a ne. Meni tudi, 

nimam rada, da mi eden servira. Da ti da – 'glej, to pa letos naredi'. To jaz 

dobim kar ošpice. 

 

Tanja: V bistvu tu gre za – a ne, ti že veš, kaj boš počel. In na podlagi tistega, 

kar ti misliš počet, iščeš gradivo. In v bistvu, to je spet samo en pripomoček, da 

boš ti dosegel cilj. Ne vem, otroke moraš naučit uporabo present simplea in zdaj 

iščeš, a ne, ali besedila ali stvari, kjer bodo vstavljali, ali tiste tipične situacije. 

To se pravi, ti točno že veš, a ne.  

 

Učitelji torej še vedno ne vidijo IKT kot integralnega dela procesa 

poučevanja (v razredu), pač pa le kot dopolnitev in popestritev le-tega. 

Izpostavljeno je bilo tudi pomembno vprašanje dostopnosti IKT (pri tem 

mislimo predvsem na računalnik in dostop do interneta) na strani 

učencev. Predvsem v manjših krajih in občinah z večjim deležem 

ruralnega prebivalstva je še vedno precejšen delež otrok, ki nimajo teh 

možnosti. Tudi zato učitelji v teh šolah ne morejo od svojih učencev 

zahtevati bolj pogoste uporabe oziroma dela z računalnikom in 

internetom. 

 

O dostopnosti IKT s strani učencev... 

Tanja: Doma - je pa vseeno to toliko še podeželja, da, pa toliko je vseeno otrok 

iz delavskih družin, da nimajo povsod interneta. Saj tako, če vprašaš, prvič ne 

dobiš čisto realne slike, ker vsi otroci niti ne bodo povedali, da nimajo 

računalnika. Zdaj pa tudi, če imajo računalnik, vsi nimajo dostopa do interneta, 

a ne. In je zelo težko, pri nas no, to naredit. 
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Gradiva, aplikacije in izobraževalni portali 

 

Na področju gradiv nas je zanimalo kakšna gradiva najpogosteje iščejo 

preko spleta. Sodelujoče učiteljice najpogosteje na internetu iščejo 

gradiva, ki jih potrebujejo pri oblikovanju priprav za pouk (npr. učne liste, 

delovne liste) ter tudi kakšne spletne, interaktivne igre, ki otroke najbolj 

pritegnejo. 

 

Kakšna gradiva iščete... 

Maja: Gradiva, npr. za pouk matematike so na internetu vaje za utrjevanje v 

obliki interaktivnih iger, programov. Poiščeš ustrezno stran in otroci lahko dokaj 

samostojno delajo. 

 

Nuša: Za delovne liste, za učne liste. Za kakšno predstavitev snovi, samo takrat 

je bolj takrat, ko... tistih 4, 5 ur na leto gremo, najprej snov obdelamo pri 

pouku, potem gremo v računalnico, si tam ogledamo še te, ki so java skripti, to, 

kjer so postopki, sploh pri kakšnem risanju. Potem pa sami delajo vaje. 

 

Martina: Bolj učne lističe, veš, konkretne zadeve, kar lahko potem samo neseš v 

razred, pa uporabljaš. 

 

Tanja: Ja, to je pa zdaj čisto odvisno a ne, lahko to, če je to angleščina, je to 

čisto jezikovno vezano. A so to slovnična, a so to pesmice, a ne, besedila .V 

glavnem, največ je tekstov. Včasih pa tudi posnetek, a ne. (...) Drugače je pa 

ogromno besedil, podatkov tudi a ne, ker za ene stvari imaš, ne vem, omenjeno, 

pa zaradi otrok rabiš, da malo več veš, a ne. 

 

O pripravah... 

Tanja: A veš, recimo priprave obstajajo. Recimo, mi smo šli na nov učbenik in ti 

lahko klikneš na internet, pa ti, pa dobiš od ene gospe, ali pa mislim da sta bili 
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celo dve, ki sta bili zelo prijazni pa sta vse priprave za celo knjigo naredili, a ne. 

In ti zdaj lahko klikneš, pa dobiš priprava, 30. ura, tema- a ne. Pa jo lahko 

sprintaš, a ne. Pa lahko jo tudi popraviš. Ampak jaz tega, jaz tega ne maram, a 

ne. Saj vse drugo narediš  na računalnik, vse vaje, vse te stvari, da je vse. A ne, 

kar daš otrokom v roke je vse narejeno. Ampak meni osebno pa, ne maram. 

Naslednje vprašanje se je glasilo, kje učiteljice najpogosteje iščejo ta 

gradiva in zakaj.  

Navedenih je nekaj primerov, ki so jih sodelujoče učiteljice navedle kot 

dobre vire gradiv in informacij: 

- Menjalnica gradiv, mnenj in idej - Učiteljska.net 

(http://uciteljska.net/) 

- Vedežev e-paket (http://vedez.dzs.si/epaket) 

- http://www.teachchildrenesl.com/ 

- E-um: interaktivna učna gradiva (http://www.e-um.org/)  

- 123matematika (http://www2.arnes.si/~skunci1/)  

- Otroci.org (http://www.otroci.org/)  

- British council (http://www.britishcouncil.org/slovenia/)  

- One Stop English (http://www.onestopenglish.com/)  

V nadaljevanju pa prikazujemo prednosti teh spletnih strani. 

 

British council... 

Martina: Za angleščino je ta British council, kar je. Mislim, prav za otroke imajo 

pripravljene stvari, pa za odrasle pa to, in potem so kakšne stvari za sprintat, 

kakšne so da lahko direkt na računalniku pač igraš te igrice. 

 

One Stop English... 

Tanja: Meni se zdi da je, a je One Stop English? Oni imajo, oni mesečno 

izdajajo. Recimo, ti se lahko prijaviš, a ne, kot njihov uporabnik, ali kako se to 

reče, pač se vpišeš, in ti mesečno pošiljajo novosti, pa recimo ti pošljejo pač, 

kar se v tistem mesecu pa od drugih učiteljev, kar so zbrali, imaš tudi možnost, 

ne vem, svojo pripravo poslat. 
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Nekaj splošnih prednosti teh spletnih strani: 

- so popestritev pouka 

- nudijo tudi interaktivne dejavnosti za učence (npr. javaskripti) 

- predvsem gradiva na slovenskih spletnih straneh in na straneh 

založb posameznih učbenikov kar dobro sledijo učnemu načrtu 

posameznega predmetnega področja 

- se da določeno gradivo obdelat v eni (šolski) uri – gradiva so tako 

oblikovana 

- enostavnost in preglednost: preprost za uporabo se jim zdi npr. 

izbirni tip menija, npr. učiteljska.net  

 

 

 

 

ali spletna stran E-um (predmetno področje matematika) 

 



                                                                                                                                                                
__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                
______________________________________________________________________________________________________________________________________      

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji 
 

                                                                                                                            

 

13

         

Primer iskanja na spletni strani E-um (http://www.e-um.org/)  

 

Spletna stran E-um... 

Nuša: Full je pregledna, najprej to. Nima tam cel kup enih gumbov, ampak imaš 

lepo tri gumbe: devetletka, gimnazija pa še, ne vem kaj je še zadnje, ene 

povezave al karkoli. V glavnem, potem pa odpreš devetletka, se ti razredi 

odprejo, po razredih imaš vse lepo po matematičnih temah razporejeno, najprej 

po teh širših predmetih: algebra naprimer, geometrija. Spet klikneš, je spet 

super vse razporejeno. In potem praktično vso snov z vso teorijo, ampak je 

razloženo na tak prima način. Kratko, jedrnato pa zadosti temeljito. 

 

Slabosti oziroma omejitve uporabe teh spletnih strani oziroma gradiv: 

- gradiva se ne ujemajo s cilji učnega načrta 

- veliko učiteljev ne pozna teh spletnih strani – slaba informiranost 

- manj gradiva je za poučevanje na zgodnji stopnji 
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- Maja: »Da najdeš točno tisto, kar rabiš.« 

 

Kot kakovosten in koristen vir gradiv sta dve od sodelujočih izpostavili tudi 

spletne strani drugih slovenskih osnovnih šol. Kot dober primer je bila kar 

dvakrat izpostavljena spletna stran OŠ Solkan 

(http://www2.arnes.si/~osngso3s/) in njihovi projekti. Kot problem pa bi 

lahko izpostavili to, da nekatere šole omejujejo dostop do gradiv in je le-

ta omogočen le njihovim učiteljem. 

 

 

O poznavanju gradiv in virov na spletu... 

Maja: Učitelji jih ne poznajo. Še računalničarka na šoli – ona reče: pozanimaj se 

in mi povej, bomo naročili. So zelo naklonjeni temu, ampak vedeti je treba. Se 

mi zdi, da je malo teh predstavitev software-a. (...) Mislim pa, da je precej 

velika luknja na področju predstavljanja učiteljem teh didaktičnih gradiv po 

posameznih predmetnih področjih. Npr. kaj od software-a se dobi, kakšni 

programi sploh so na voljo, npr. za matematiko na razredni stopnji. 

 

Nuša: Jaz tudi potem, ko osnovne šole delajo tudi te spletne strani, recimo OŠ 

Škofja Loka – Mesto ima postavljene te spletne strani, samo mislim, da so 

zakodirane, da imajo samo njihovi učenci. Moraš imeti prav kodo. 

 

Tanja: Angleščina jih ima veliko, a ne. Vse te velike založbe, Oxford, no, tudi 

BBC je ena taka stvar, ki se zelo s poučevanjem angleščine bavi. Pa ima 

Cambridge svojo, pa ima, kaj je že tista, English One Stop ali nekaj takega, 

nekaj z 'one'. V glavnem, ima, recimo angleščina ima ogromno učitelju prijaznih 

strani. 

 

Učiteljicam smo zastavili tudi nekaj vprašanj v povezavi s tem, kakšne 

značilnosti spletnih strani so jim všeč in delujejo uporabniku prijazno ter 
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kaj bi (vsebinsko in oblikovno) pričakovali od izobraževalnega portala, ki 

bi ga tudi sami uporabljali. Glavne karakteristike, ki bi bile zaželjene so: 

- preglednost 

- obširnost 

- preprostost za uporabo 

 

Kaj bi pričakovali od izobraževalnega spletnega portala... 

Maja: Da na enem mestu najdeš čimveč. Vključila bi čimveč različnih 

zainteresiranih ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da prispevajo gradiva na portal. 

 

Maja: Kar se tiče Lopolis programa na primer, tega imam zdaj v mislih, je tudi 

izredno poljuden za uporabnika. Vse piše – tukaj izhod, tukaj... – nima veliko 

ikon, ima samo ključne ikone. Jasno in jedrnato je napisano, samo klikneš. 

Enostavno, že ko pogledaš, ni celo goro teh ikon, ampak ključne. 

 

Nuša: Predvsem preglednost bom rekla. (To pomeni?) Da ni gor šare toliko, da 

so res gor tiste stvari, ki jih rabiš. (...) Ne vem, a so tudi kakšne učne vsebine 

mišljene gor? (Ja.) No, to pa tudi, učne vsebine. Pa da bi bile na tak način, kot 

so na e-umu recimo. Saj pravim, to je pa tako super zadeva. 

 

Nuša: Kaj bi zahtevala od takšne strani? Se pravi. Da je na prvi strani e-

redovalnica, ali pa, da bi bili knofi: evidence, starši, a veš, da imaš na prvi strani 

maksimalno ene pet knofov, pa čisto nič več. Potem pa pod evidence: 

redovalnice, dnevniki; pod starši; stiki s starši, govorilne, roditeljski recimo; 

učenci: ne vem, karkoli pač paše zraven; učitelji spet. 

 

Martina: Za angleščino, bi potem rabili imeti po temah, a ne, ali pa po temah in 

po stopnjah primerno, na primer bi imeli temo hrana in pijača in potem bi imel 

prilagojeno za začetnike. Najprej za prvo triado, to je tisti, ki sploh še nimajo 

obvezno, mogoče za tiste, ki imajo fakultativno, ta predmet. Potem za četrti 

razred, peti, šesti in tako naprej. Pa potem spet drugo temo za vse razrede 

prilagojeno starostni stopnji. 
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Tanja: Če je to slovenska stran, a ne, jaz sploh mislim da ne bi pričakovala, da 

bi karkoli posebnega ponujala meni, kot anglistu. Ampak najbrž bi oni morali 

imeti čisto druge stvari gor, a ne, ker tega, tega materiala za določen predmet, 

tega najbrž je čisto dovolj. Brez da bi zdaj Slovenija odpirala svojo stran, jaz ne 

vem. Ali pa mogoče, da bi, kar je zelo tako, da bi mogoče omogočala ljudem 

izmenjavo teh primerov dobre prakse. Mogoče bi to morala, a ne. Da bi imela 

pač te predmetne skupine, a ne, pa da bi se tam dalo nekako. (...) To se pravi, 

da-. Recimo, ti kot učitelj imaš problem, da ne znaš ali pa ne najdeš enega 

pravega načina, kako otrokom, kako jih naučit, ne vem, present simple. In 

potem to vprašanje vržeš in potem dobiš, ne vem, 10 učiteljic predlaga kaj bi bil 

način. Ali pa ne vem, da so strokovnjaki, ki bi na to odgovarjali, ali pa-. 

 

Učiteljice menijo, da bi ob vzpostavitvi takšnega portala morali poskrbeti 

tudi za dobro obveščenost učiteljev z vsemi prednostmi, ki jih predstavlja. 

Sooblikovanje pa bi lahko spodbudili z dodatno motivacijo učiteljev (glej 

del o motivaciji učiteljev). 

 

Kaj bi bilo potrebno, da bi se takšna stran uveljavila... 

Nuša: Odvisno kako bi bila postavljena in koliko bi se naredilo reklame zanjo. 

Oziroma bi nas morali od začetka, po mojem mnenju, en čas kar fejst ganjat, da 

bi hodili vsak dan gor oziroma saj, če bi bila redovalnica in take stvari. 

 

Tanja: Da bi bil res ažuren, a ne, ker je pa fino, da te stvari, ki se dogajajo v 

zvezi s šolo. Tako kot starši želijo, a ne, tisto kar ni drugi dan po urniku, je fajn 

da bi bili opomnjeni. Isto bi bilo za učitelje. In če bi se to še tako predstavilo, da 

bi šola imela možnost do enega takšnega izobraževanja, da bi nekdo prišel. To 

bi bilo sigurno veliko bolje, kot če samo postavijo pa v šolo pošljejo dopis, pa 

ravnatelj obesi dopis na tablo pa reče, tole poglejte. 

 

Učiteljice smo povprašali o tem, kakšna je pripravljenost učiteljev za 

sooblikovanje baze gradiv na takšni spletni strani. Povedale so nam, da so 



                                                                                                                                                                
__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                
______________________________________________________________________________________________________________________________________      

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji 
 

                                                                                                                            

 

17

sicer učitelji najboljši vir najbolj kakovostnih učnih gradiv, da pa je 

sodelovanje med učitelji na ta način odvisno od več dejavnikov: 

- politike šole in razmer v aktivih 

- osebnih značilnosti učiteljev 

- vzajemnosti takšnega sodelovanja. 

Med mladimi učitelji je interes za tovrstno sodelovanje večji, vendar pa se 

tudi ta preneha v primeru, da bi pri pošiljanju gradiva na portal sodelovali 

vedno isti učitelji. To je tudi vzrok temu, da je tudi na že obstoječih 

spletnih straneh (npr. učiteljska.net) malo novejših gradiv. Le-ta so 

namreč pošiljali vedno isti učitelji, ki so verjetno prav zaradi 

enostranskosti njihovega sodelovanja prenehali. 

 

O oblikovanju in deljenju gradiv med učitelji... 

Nuša: Recimo priprave a ne. S pripravami je dela full. Samo je pa tako. Eni 

učitelji jih takole držijo: jaz sem naredu, avtorske pravice, »capacapacapa«. 

 

Nuša: Pri nas ni noben problem priprav dat, a veš. Recimo kje drugje 

(neformalno navedla konkreten  primer prejšnje šole, kjer je poučevala) pa ne 

dobiš nobene priprave in je prav grozno. Na zdajšnji šoli pa, ko sem prišla, sem 

dobila komplet vse, kar so imele narejeno. To je odvisno od ljudi, a veš. Tam je 

pa vsak zase neki. 

 

Martina: Tako, zelo zelo malo kakšen, se mi zdi. Zato, ker vsak bolj išče kaj je 

že pripravljeno, a ne. A veš, ko greš v bistvu na internet, iščeš stvari, ki so 

pripravljene, ne nekaj, kar boš ti gor dajal, a ne. Bolj v tem smislu. Ker po 

mojem, vsak a ne, če kaj gor daš, že rabiš nazaj nekaj dobit, a ne, v drugem 

smislu no, po mojem. 

 

Martina: Veš, to ne, pomojem bi bilo res dobro pogruntat potem en sistem, da 

vsi učitelji, ki sodelujejo tukaj, da pač, da nekaj dajo notri pa tudi nekaj 

vzamejo, a ne. Da to na ta način poteka, ker to verjetno samo na ta način lahko 
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gre naprej, a ne. Ker če bodo samo eni vlagali, če je to tako narejeno, bo prej 

ali slej vsak nehal vlagat. Ker, a veš, ker pač se že čutiš potem izigranega na 

nečem, kamor ves čas nekaj vlagaš, dobiš pa nič novega ven, a ne. In, v bistvu 

to, da imaš nekje, na enih straneh res vse, od učnega načrta vse, vse smernice 

gor pa še učne liste, karkoli. 

 

Tanja: Mi imamo, jaz imam zdajle veliko srečo, ker smo v skupini same take 

anglistke, ki vse, kar naredimo, kar prinesemo pa kar zamenjamo med sabo. 

Vemo pa za šole, kjer si ne bodo tudi praznega lista zamenjale, ker so tako 

ljubosumne ena na drugo. Ker imajo pač sistem od ravnatelja dol tak, da jih sili 

v to da tekmujejo, da se ocenjujejo med sabo, a ne. 'Aha, ona pa pripravi toliko 

vaj, ti pa nobene vaje, ti pa zato imaš uspešnost, ta jo pa nima', a ne. In če to 

se dogaja po šolah, je posledično tudi to, da ljudje ne dajo od sebe ničesar. (...) 

Če imaš pa ti, ne vem, v ekipi dva človeka, ki absolutno nič ne delata. In ti tri 

leta z njima delaš in nisi dobil ene stvari, ki bi jo naredila, od njih. Jaz mislim, da 

tudi nehaš. 

 

 

Uporaba IKT in vodstvo šole  

 

Izkušnje učiteljic z vidikom vodenja administrativnih evidenc v šolah so 

različni, prav tako glede spletnih strani šol in možnosti, ki jih ponujajo. Na 

eni izmed šol, na kateri poučuje Maja, imajo urejeno in dnevno ažurno 

spletno stran. Le-ta se je vzpostavila kot izpolnitev želje s strani staršev, 

katerim poleg dnevnih obvestil in informacij nudi tudi elektronsko 

redovalnico. Druge tri osnovne šole sicer imajo spletno stran, učiteljice pa 

poročajo, da ni dovolj pogosto ažurirana, prav tako pa tudi še ne nudijo 

možnosti elektronske redovalnice. 

 

O spletni strani šole... 

Maja: V zadnjih dveh letih so sicer na šoli uvedli šolsko spletno stran, ki jo starši 
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redno obiskujejo in informacije na tej strani so dnevno ažurne. Gor so vse 

informacije, npr. govorilne ure, tudi elektronska redovalnica je. To so uvedli na 

željo staršev v lanskem letu in je kar novost. Učitelji pa to sicer uporabljajo bolj 

zato, ker je bilo priporočeno s strani vodstva in ker je bila to želja staršev. 

Veliko se namreč prilagaja potrebam in željam staršev in iz tega vidika so učitelji 

to sprejeli. Sicer pa se mi zdi, da ni bilo preveč osebnega navdušenja nad tem. 

Po mojem mnenju je razlog v tem, da se je pač potrebno usesti za računalnik po 

pouku – narava učiteljevega dela je takšna, da gre veliko učiteljev po pouku 

domov in se potem za pouk ali za delo pripravljajo doma in tudi mogoče ne 

takoj, tisti trenutek – tukaj pa mora biti učitelj dosleden, redno se mora takoj 

usesti dol in takoj vpisati spremembe, dnevno. Tukaj mora biti dosti 

samodiscipliniran in tudi motiviran za to delo. 

 

Nuša: (...) naša spletna stran je itak ažurna vsake tri leta. Letos je malo bolj 

ažurna no, zdaj pa sploh ni bila. Sprotne stvari se recimo gor objavljajo, recimo 

od kakšnih tekmovanj rezultati pa take zadeve.  

 

Martina: Ja, to je pa spet ena stvar, ki bi morala biti res redno redno, a ne. 

Ampak ta naš ubogi računalničar je zaposlen sto na uro, a ne. In ne zmore, ne 

zmore v bistvu. In bi res, vsaka šola bi rabila imet enega, ali pa celo dva 

računalničarja. 

 

Tanja: (o neažurnosti spletne strani) Tudi mislim, da starši so se takrat, lani ko 

se je to začelo, mislim, da so jo kar pridno gledali. Ampak kaj, ko takih ažurnih 

stvari ni, a ne. Jaz mislim, da bi gor sigurno morala biti nadomeščanja, a ne. In 

to so stvari, ki – pa še druge takšne stvari. Pa tudi, ne vem, jutri je izlet, jutri je 

to, a ne. Ma otroci so raztreseni, a ne, zdaj če že v končni fazi tista stran je, bi 

te stvari morale biti gor. Ampak ker je to treba spravit do ravnatelja, do 

ravnatelja do nekoga, ki pa potem – a ne, to pa tudi ne gre v isti sekundi 

naprej, je pa to čisto predolga pot, no. In to se meni zdi, ni v redu, no. 
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Na področju elektronskih evidenc sodelujoče učiteljice poznajo aplikacijo 

Lopolis, ki se jim zdi uporabniku prijazna. Kot prednost navajajo jasna 

navodila za vnašanje, prihranek časa in hitrejše vnašanje popravkov 

oziroma sprememb. Sta pa dve učiteljici opozorili na veliko slabost tega 

sistema. Ko ob koncu leta po vseh šolah v Sloveniji vnašajo ocene v 

program Lopolis je namreč sistem preobremenjen in vzame učitelju veliko 

časa za vnos. 

 

O e-redovalnici... 

Tanja: Lani je bila aktualna tema elektronska redovalnica, je bilo zelo malo 

staršev, ki so nekako zelo želeli imeti, a ne. Večinoma so rekli, če bi bila, bi jo 

uporabljali, a ne. Nekako posredovanje tiste ocene – da starš vidi oceno, se 

meni še vedno ne zdi res podatek. A zdaj tam, ko bo videl, da ima otrok pet 

petk, bo reku 'oh, saj pol pa sploh ni treba it še v šolo'. 

 

Tanja: Vodstvo šole po mojem je zelo, niso nič kaj zelo zagreti pri nas. Ravnatelj 

ni nič zagret tako, za elektronsko redovalnico. Nekako, še zmerom je preveč teh 

negativnih stvari. V končni fazi tudi zlorabe, a ne. Če zlorabijo eno banko komot, 

a ne. So tudi tukaj možne. Tudi to je ena stvar. Druga stvar je tehnika – 'crkne 

kadar hočeš, a ne'. Grdo rečeno, ampak. (...) Ja, v končni fazi pa to nam 

predstavlja tudi eno dodatno delo in pri tej opremljenosti, kot smo, to pomeni, 

da bi ti vse te ocene moral tudi vse vpisat, a ne. Saj to dosti časa ne vzame, a 

ne, ampak glede na to, da je 5 računalnikov, je to kar ena taka zabavna stvar 

lahko nastane.  

 

Tanja: Redovalnica, ki bo v elektronski obliki, izključno nalogo, ki jo bo imela, 

je, da bo tisti učitelj, mislim, da bodo starši pač to lahko videli. Še vedno boš ti 

moral v končni fazi tiste stvari v lopolis, a ne, tam kjer se spričevalo potem 

napiše, še zmerom jih boš moral še tja napisat, a ne, zaključne ocene. 

 

Martina: No, pri nas je tudi – se je že omenilo to, a ne. Ampak to je ostalo v 
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zraku, ker je vsak rekel 'a daj, pa še to', a veš. Takšna je bila reakcija. In zato 

jaz pravim da, če bi se res hoteli to it, mora vodstvo reči, zdaj pa mi gremo v to 

in jim postaviš in potem pa nimaš sploh šans, a ne. 

 

O aplikaciji Lopolis: 

Tanja: Ker to se pravi cela Slovenija, a ne, dela to. Lahko traja 10 minut, da od 

enega otroka do drugega otroka prideš. Če se slučajno priklopiš ob nepravem 

času. A ne, recimo mi smo delali, jaz sem pisala ocene zvečer ob osmih, je bilo v 

redu. Jaz sem imela v 20 minutah vse otroke, vse smo imele narejeno pa vse 

sprintano. Tisti, ki je pa delal drugi dan med poukom- (...) Ja, je pa 10 minut 

čakal. Veš kaj je to, 10 minut. To se pravi 30, 25, 20 otrok pa za vsakega čakaš 

pač vpišeš v, ne vem, eni minuti tiste stvari, potem pa čakaš 10 minut, da ti 

naloži novega otroka. 

 

Maja: Predvsem čas, velik prihranek časa. Potem to, da spremembe lahko 

vnašaš na veliko bolj prijeten način, ni tega brisanja, radiranja. V glavnem čas 

no, ampak to je tako velika prednost, da odtehta vse slabosti, recimo. 

 

Nuša: Kaj vem, malo manj pisarije pa imaš a ne, recimo vpišeš noter, potem pa 

samo naprintaš pa se samo še podpišeš. 

 

Sodelujoče predvsem podpirajo, da bi spletna stran (kot bi bila SIO) 

ponujala gradiva, lahko tudi e-redovalnico, in omogočala kontakte (npr. 

med učitelji) ter obveščanje staršev. Vodenju evidenc (kot je dnevnik in 

ostala poročila) ter komunikaciji s staršem preko elektronske aplikacije pa 

učiteljice niso naklonjene. Menijo, da je osebni stik in sodelovanje s starši 

(in tudi med učitelji) zelo pomembno ter da bi na ta način postali ti stiki 

preveč neosebni. 

 

O e-dnevniku in komunikaciji s starši... 

Nuša: Nisem za. Ne, nisem za. (Zakaj ne) Zato, ker mora biti oseben stik. Ti 
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moraš starša poznat, ga videt. Tam ti lahko »naploza« eden ne vem kaj, kako je 

dober starš in koliko se zanima za otroka. Samo to ga moraš videt, da ga 

preceniš, da vidiš a ti laže. Zase bo vsak rekel, da je dober. (...) No, za nujna 

obvestila, recimo za obvestila o uspehu pa take zadeve, ni problema ane. Sicer 

pa ne, osebni stik je res bolje, da je osebni stik. 

 

Martina: A veš, je fino a ne, da imaš te povezave, samo po drugi strani je pa to, 

da na šoli mogoče vseeno skušamo ohranjati še bolj te kontakte. Tako a ne, da 

se usedeš, pa nekaj rečeš. Ker je že zdaj problem. A veš, ti učitelje – v bistvu 

skupaj delaš, za iste otroke, pa se zgodi, da jih par dni sploh ne srečaš. (...) In 

gredo dnevi kar mimo, a ne, ti pa rabiš na nek način komunicirat o teh učencih, 

s katerimi se ukvarjaš. In potem, da je še to preko računalnika, je – tudi meni 

se zdi škoda po svoje no. 

 

Tanja: Tudi nismo preveč zainteresirani. (...)Zato, ker se nam zdi, da je to ena 

stvar, ki funkcionira na osebni relaciji no, ne vem.  

 

O vodenju drugih evidenc (kot je npr. dnevnik) poročajo sodelujoče 

različno. Nekatere menijo, da tovrstno urejanje dokumentov vzame več 

časa, medtem ko drugim lastne elektronsko urejene evidence služijo kot 

prihranek časa in pripomoče pri organizaciji dela. Na nobeni izmed teh šol 

pa nimajo elektronsko vodenih evidenc. 

 

O administrativnih zadevah... 

Nuša: Nič, interneta nič ne uporabljam, svoje si naredim. Delam pa vse z 

računalnikom, vse, evidence, kompletno vse. (...) Tudi ostale »papirje« vodijo 

vse »na roke«. Edino takšne sprotne stvari se po pošti pošiljajo, elektronski, 

kakšne obrazce za izpolnjevat in kaj podobnega. 

 

Nuša: Računalnik je pa res zamuden glede tega ja, če bi jaz pisala priprave na 

roko, bi imela tri priprave lahko napisane v eni uri pa pol, tako imam pa eno 

pripravo v eni uri pa pol napisano. 
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Martina: Sigurno prednost, ker imaš stvari notri že pripravljene, pa vnašajo jih 

in je pomojem boljše, kot če bi morali nekaj svojega še postaviti in pač nekaj 

najdit. Po svoje te pa še v bistvu zelo usmerja, tako da niti ne moreš kaj dosti 

zgrešiti, a ne. Tako da je sigurno prednost. 

 

 

Izobraževanja 

 

Pobudba izobraževanj je po poročanju sogovornic pestra in zadosti velika. 

Dobro poznajo ponudbo seminarjev Zavoda za šolstvo. Interes za 

izobraževanje med učitelji pa je različen. Glavna dejavnika za to sta 

predvsem starost učiteljev (kot tudi starost v največji meri vpliva na 

manjšo mero uporabe IKT nasploh) in njihov splošni interes. Nekateri 

učitelji so mnenja, da izobraževanja na področju IKT ne potrebujejo. 

 

O ponudbi izobraževanj... 

Maja: Teh seminarjev je ogromno, vendar pa vidi da pri nas na šoli ni toliko 

interesa. Računalničarka je dala denimo ven trenutno osem naslovov, osem 

programov, če bi bila udeležba vsaj 10 oseb, se to izvede na šoli in bi bilo za 

šolo izredno ugodno, kar je zelo pozitivno in tudi vodstvo to zelo spodbuja. 

Vendar pa so se prijavili dva ali trije in je vse padlo v vodo, ker ni interesa s 

strani učiteljev. 

 

Maja: Ampak problem so didaktična gradiva pa predstavitve, pa mogoče tudi kar 

je didaktičnih gradiv – primeri uporabe, konkretni primeri uporabe. To bi učitelji 

recimo, dobro saj če se malo znajdeš in če si fleksibilen in če imaš željo in 

interes, to že sam preizkušaš. Vendar če pa nimaš pa marsikdo bi pa tudi 

uporabljal, če bi mu bilo direktno predstavljena ena oblika: Tole temo pa lahko 

na tak način delaš z učenci s tem CD-romom. Če bi bile te predstavitve, bi 

marsikateri učitelj se več tega posluževal. 
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Nuša: Drugače je pa teh, mislim, ponudbe, da bi sam plačal pa da šola plača, je 

ponudbe kolikor hočeš, ogromno, res.  

 

Naši sodelujoči so se sicer pripravljeni precej dodatno izobraževati in 

usposabljati, večina za to skrbi tudi samoiniciativno (sodelovanje z 

založbami, na njihovih seminarjih in podobno). Na tej ravni pa sicer lahko 

identificiramo več omejitev: 

- starejši učitelji, ki imajo občutek, da izobraževanj na področju rabe 

IKT v poučevanju ne potrebujejo 

- preobremenjenost s preostalim delom, kar znižuje zainteresiranost 

za dodatna usposabljanja 

- učitelji niso zainteresirani za izobraževanja, katerih znanj in novih 

spretnosti dejansko ne morejo usresničiti, npr. zaradi preslabe 

opremljenosti šole z IKT 

 

Problem zainteresiranosti za izobraževanje... 

Maja: Moje osebno mnenje je, da je prvi problem populacija učiteljev. Ko gre za 

starejše učitelje, ki imajo neverjetno veliko izkušenj in se jim mogoče zdi, da 

tega ne rabijo, da so pač tekom let prišli skozi brez vsega tega. (...) Druga stvar 

je, da to zahteva čas in to so seminarji, ki so ob vikendih. 

 

Pri izobraževanjih so sodelujoče poudarile, da morajo biti vsebine 

preprosto predstavljene, izpostavljene prednosti uporabe določenih gradiv 

in aplikacij. V prvi vrsti pa mora biti pred tem zagotovoljena ustrezna 

strojna oprema in podpora za delo z novimi tehnologijami. Če tega ni, tudi 

učitelji niso zainteresirani za izobraževanje. Na izobraževanjih večinoma 

niso predstavljeni didaktični vidiki vključevanja IKT in gradiv v 

poučevanje.  

 

Kakšna izobraževanja potrebujemo... 
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Maja: Dobro je, da seminar vodi ena takšna oseba, da je zadeva predstavljena 

na tak, dokaj poljuden način. Ker tam so različni, z različnim računalniškim 

predznanjem... (...) Recimo za nekoga, ki malo več zna, so bile povedane stvari, 

ki so bile nepotrebne, ampak je bilo dobro kljub temu, zaradi tega, da so vsi 

lahko sledili. Vsi smo lahko sledili in v končni fazi smo bili vsi, ki smo poslušali, 

zadovoljni s tem seminarjem, zato ker je bil dosti enostavno predstavljen, na 

tak način – točno po ikoncah in na ta način, da je vsakemu jasno. 

 

Martina: Prva stvar zdaj je pomoje, da ima vsak razred svoj računalnik, a ne, pa 

projektor ali kakorkoli že. Na ta način bi se dalo marsikaj naredit. In potem bi 

rabili tudi izobraževanja, a ne. (...) Ker res ni, v končni fazi nima smisla. Zdaj 

boš šel, greš lahko na izobraževanje, nekaj slišiš. Potem boš pa prišel v šolo, bo 

pa par ur trajalo preden boš ti dobil računalnik pa že vse pozabiš, a ne, ker niti 

ne uporabljaš. 

 

Ovire za uporabo IKT 

 

Ključna ovira za uporabo IKT (s tem je mišljena uporaba računalnika, 

interneta, drugih pripomočkov in tudi različnih spletnih aplikacij za 

administrativne namene) je nezainteresiranost in nemotiviranost učiteljev. 

Po poročanju intervjuvank so vzroki za to starost učiteljev (interes mlajših 

je bistveno večji od interesa starejših učiteljev), njihovo predznanje in 

vrednotenje dela, ki je s tem povezano. Glede na to, da nismo zajeli 

učiteljev več predmetnih področij, ne moremo oceniti, kakšne so razlike 

med posameznimi področji, vendar pa je na to, kot možen pogoj za obseg 

uporabe IKT, opozorila ena od sodelujočih učiteljic. Za nekatera 

predmetna področja je na voljo več virov in gradiv kot za druga. 

 

Ovire za uporabo IKT... 

Martina: Samo starejši, veš to je pa spet tisto, ker starejši učitelji res tiste 

osnovne stvari naredijo, kar je pa že kaj zraven, je pa full težko no. (...) Veš 
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kako, na področju uporabe računalnika še toliko bolj. Ker to je njim res stresno, 

a ne. 

 

Martina: Veš kako, te starejše učiteljice ne vidijo več smisla v tem, a ne. Ker 

one so delale, ne vem, 30 let tako in je zadeva 'laufala' in reče zakaj naj pa zdaj 

tako delam, a ne. 

 

Martina: Ne vem, eno učiteljico sem se zdajle spomnila, za katero vem, da bi 

ona najprej naredila stvar na roke, potem bi šla pa na računalnik, a ne. To se 

pravi, da je dvojno delo. In ona že zdaj sedi v šoli do ne vem kdaj popoldan 

vsak dan, ker nima svojega računalnika, ker ima res vse na roke napisano in 

potem gre ona v računalnik vnašat, a ne. Tako da, je res, za kakšne bi bila to 

dvojna naloga in bi bilo zelo težko no, zelo težko. Ker se ne znajdejo, a ne, ker 

so toliko navajeni po mojem, a ne. In da bi zdaj na računalnik. Tudi ne zaupajo 

jim no. 

 

Tanja: Tudi, jaz mislim da je predmetno zelo pogojeno. (...) Mislim, da je 

predmetno. Pa tako, pa vseeno zelo od človeka. 

 

Na vprašanje, kako bi učitelje bolj motivirali tako za večjo uporabo IKT pri 

poučevanju kot tudi za uporabo aplikacij, kot je e-redovalnica, smo dobili 

enoten predlog in več možnih izvedb. Učiteljice so poudarile, da jim to 

pogosto pomeni več dela, vlaganje v izobraževanje in iskanje novih gradiv 

(elektronskih) pa vzame več časa. Če bi bila tudi ta čas in to delo ustrezno 

vrednotena, bi se motivacija tudi ustrezno spremenila. Sodelujoče so 

navedle naslednje možnosti: finančno vrednotenje, štetje dodatnih ur dela 

k uram za doprinos, dodatno delo na tem področju pa bi lahko štelo tudi k 

točkam za napredovanje v nazive. Poleg tega je pomembno tudi postopno 

in sistematično uvajanje novosti. Npr. predstavitev elektronske aplikacije 

in izobraževanje za njeno uporabo. 
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O načinih motivacije učiteljev... 

Maja: To je pa vprašanje, ker vsako tako delo – tudi če se samo usedeš za 

računalnik in naložiš stvari na portal – zahteva čas. Predvsem vrednotenje tega 

časa, če oni to delajo. Predvsem to je problem danes, se mi zdi – vrednotenje 

tega časa. Ni treba, da je to finančno, bodisi da se ti ure štejejo nekam v nek 

doprinos, ker po večini šol še vedno delamo te doprinose za počitnice in tukaj 

notri so možnosti. Je pa to stvar vodstva, če so pripravljeni to podpreti in da 

tudi nekaj nudijo v zameno. Spodbujat učitelje na ta način, ker učitelji bodo 

samo na ta način motivirani, nobeden ne bo v svojem prostem času tega delal. 

 

Nuša: Glej, jaz delam vsak dan 12 ur za šolo, 12 ur. Plačanih imam pa osem. To 

vse pove. 

 

Martina: Veš kako je. Mislim, po mojem, saj je grozno, ampak v bistvu kakšne, 

no ne vem, stimulacije ali pa, mislim pač, finančno tudi gledano. Ker tukaj je full 

problem pri učiteljih. Da dodatno, kakršnokoli dodatno delo ni popolnoma nič 

vrednoteno. V bistvu, v šoli ko si, lahko narediš tisti osnovni fond ur, za kar ti 

pač tudi pripada, dobiš plačo. Lahko pa delaš še enkrat več ali pa še trikrat več, 

pa ne boš evra za to. Mislim, na vsake momente potem lahko ravnatelj reče no, 

zdaj si pa nekaj naredil, pa ti da tisto minimalno stimulacijo. Ampak to je to, v 

bistvu res ni vrednoteno, no. 

 

Martina: (o motiviranju starejših učiteljev) Jaz to mislim, da niti ni toliko realno 

no, res ne. Ker jih je zelo zelo zelo težko premaknit, a ne. Ker oni delajo po 

enem sistemu in, mislim ne vem, vsaj pri nas na šoli imam jaz take izkušnje, da 

sem že takoj, ko sem prišla določene stvari videla, za katere sem rekla 'ej, to je 

pa treba spremenit ne, to ne gre več tako'. In zdaj, peto leto sem, se mi zdi da 

se stvari počasi počasi, malo gre v drugo smer. 

 

Martina: Po mojem je to tudi stvar vodstva, da reče 'aha, zdaj pa to takole, 

tukaj imate zdaj vi tole, po tanovem bomo zdaj delali vse na računalniku, bomo 

imeli tudi redovalnico, dnevnik na računalniku'. Ampak je treba tudi reči 'ta pa 
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ta dan imamo v bistvu izobraževanje, prišel bo ta pa ta oziroma lahko tudi kdo 

na šoli, ki vam bo točno, natančno povedal kako zdaj to deluje'. In na ta način, 

a veš, da ko je nekaj novega, da še eno izobraževanje, mislim da se ne bi smeli 

ustrašit no, sploh če je to ena takšna redovalnica ali pa nekaj. 

 

Tanja: Ja, a ne, v šoli ne moreš tako napredovat, bog ve koliko, a ne. Razen, da 

ti menjajo naziv. Lahko si mentor, lahko si svetovalec, potem si svetnik. A ne, in 

za to, da ti prideš, najprej že do mentorja, moraš zbrat eno določeno število 

točk, ki ga lahko zbereš tako, da hodiš na kakšne seminarje, ja. 

 

Ena izmed problematik med učitelji je tudi varnost podatkov. 

 

O varnosti podatkov in učiteljev... 

Martina; Pa tudi v bistvu a ne, učitelj se mora počutit potem varnega, a ne. To 

se pravi, da če pride ena novost, da ni to kar nekaj – 'tukaj imate, pa delajte' – 

ker enostavno se potem težko lotiš, ker nisi, pač nekaj novega je, ampak tisto, 

da ti pišeš pa ocene notri, je pa to ena odgovornost. Mislim, kaj boš zdaj, nekaj 

boš 'zafrknu', ker je zdaj – napisat nekam je, a veš, narobe napišeš a ne, 

namesto 4 napišeš 5, ker si se zmotil, a ne, ne vem kaj, lahko nastane cela 

panika nekje. 

 

Tanja: . Nekako, še zmerom je preveč teh negativnih stvari. V končni fazi tudi 

zlorabe, a ne. Če zlorabijo eno banko komot, a ne. So tudi tukaj možne. Tudi to 

je ena stvar. Druga stvar je tehnika – 'crkne kadar hočeš, a ne'. Grdo rečeno, 

ampak. 
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Kvalitativna raziskava med ravnatelji slovenskih šol 

 

V tem poglavju strnjeno prikazujemo izsledke poglobljenih intervjujev 

med ravnatelji slovenskih šol in nekaj sklepov na podlagi teh izsledkov po 

posameznih področjih, ki so nas v pogovorih zanimala. Ob naših povzetkih 

navajamo zanimivejše citate sogovornikov. Opozoriti je potrebno, da gre 

za mnenja ravnateljev in njihov pogled na izpostavljeno problematiko. 

Tako tudi npr. v poglavju o uporabi IKT med učitelji govorimo o tem, kako 

ravnatelji vidijo ta problem. Prikazani so povzetki mnenj dveh ravnateljev 

osnovnih šol, dveh ravnateljev gimnazije in ravnateljice srednje šole. 

 

 

Opremljenost šol 

 

Ravnatelji poročajo o dobri, zadovoljivi opremljenosti šole, opozarjajo pa 

na to, da se potrebe neprestano povečujejo, ker se povečuje tudi število 

učiteljev, ki IKT redno uporabljajo pri poučevanju, medtem ko pri 

pripravah le-to uporabljajo praktično vsi. Svojo opremo redno obnavljajo 

in dobavljajo novo, delno iz sredstev razpisov ministrstva, delno pa iz 

svojih virov. 

 

O opremljenosti šole... 

Matic: Opremljenost s to tehnologijo lahko rečem, da je zelo dobra. Tako 

navzven – torej, imamo zelo učinkovito povezavo – kot seveda tudi znotraj šole. 

Intranet in internet sta tista dva sistema, ki na šoli že od nekdaj zelo dobro 

delujeta.  

 

Matej: Torej šola je v preteklih letih dobila kar nekaj računalniške opreme 

oziroma tudi ostale komunikacijske opreme preko, večinoma preko razpisov 

ministrstva in občine. Tako da imamo obnovljeno zdajle v celoti računalniško 
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učilnico, računalnike imamo že v nekaterih učilnicah skupaj – kot projektorje – 

torej prezentacijska mesta. V nekaterih so fiksna, kar prakticiramo je pa kar 

nekaj prenosnih, gibljivih, mobilnih prezentacijskih mest: prenosnik, projektor, 

zaradi tega, ker je šola zelo razgibana in pa zelo velika in ne moremo imeti 

fiksno v vsaki učilnici, ker bi bilo to predrago. Imamo pa nekje fiksno, tako kot 

recimo predavalnica, učilnica geografije, zgodovine, kemije, biologije. Tam, kjer 

se te stvari bolj rabijo. 

 

Janez: Ocenim lahko tako, da je pravzaprav opremljenost kar, en mal' 

nadstandardna, malo nadpovprečna glede na slovenske šole. Je pa ravno letos 

ena prelomnica v poslovni politiki. Letos smo zamenjali nekaj odločitev. Smo 

nekaj novih odločitev sprejeli. Do sedaj smo opremo več ali manj nakupovali, pa 

imeli tukaj neko, neke vrste dosti močno postajo IKT, in enega sistemskega 

inženirja. Zdaj bomo šli pa v varianto najema, kjer bo zunanja firma te stvari 

pokrivala in več ali manj bomo v prihodnje po vsej verjetnosti šli v »leasing«, v 

najemanje opreme, kar je pravzaprav glede na to, da je računalniška 

tehnologija – tako hitro se razvija, zastara in tako naprej – malo bolj racionalno 

za šole kot kaj drugega. 

 

Damjana: Imamo precej računalniške opreme – velik del še sicer zelo stare, kar 

pomeni, da so manj zmogljivi računalniki, kar pomeni, da so problemi potem pri 

internetu in tako naprej, ampak tudi na tem področju čakamo še nekaj opreme. 

Tako da jaz mislim, da bo kolikor toliko opremljeno, kar se tiče učilnic. (...) 

Zdaj, kar se pa tiče samega dostopa profesorjev pa profesoric, je pa to mogoče 

še majčkeno problem. Kar pomeni, da kabineti imajo sicer računalnike – tam so 

pa še bistveno slabši kot v učilnicah. 

 

Dobro po mnenju ravnateljev služijo tudi t.i. mobilna prezentacijska mesta 

(kombinacija prenosnega računalnika in prenosnega LCD projektorja), ki 

sicer zahtevajo nekaj več logistike, a so povečini veliko v uporabi. 

Uporabljajo jih tam, kjer nimajo fiksnih računalnikov in projektorjev (v 

učilnicah). 
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Ravnatelji opažajo, da vedno več učiteljev uporablja IKT, ker spoznavajo 

njihove prednosti in ker učenci tako »zahtevajo«. To je predvsem 

posledica dobrega poznavanja IKT s strani učencev, ki vedno več nalog za 

šolo pripravljajo v elektronski obliki, zato mora učitelj imeti vsaj osnovno 

znanje uporabe IKT. Zato je potrebno opremo stalno nadgrajevati in 

dopolnjevati.  

 

Ali ta raven opremljenosti zadošča... 

Matic: Zadošča, čeprav je tako, a ne, da vidimo ne, da se te potrebe s strani 

profesorjev vedno bolj povečujejo, vedno več želijo, vedno bolj je njihov pouk 

tudi vezan na uporabo te tehnologije, zlasti, če bi rekel, v zadnjih dveh letih so 

tukaj velike spremembe. Tako da praktično vsi učitelji danes to tehnologijo že 

uporabljajo, pred leti še ni bilo tako. Eni brez nje ne morejo več pri pouku, eni jo 

uporabljajo dodatno kot, bom rekel, pripomoček za delo pri uri. 

 

Matej: Jaz bi si sicer želel, da bi vsak učitelj imel svoj prenosni računalnik. Se mi 

zdi, da bi bilo to to, kar bi bilo za standard slovenskega učitelja dobro. Ogromno 

stvari namreč je zdaj-, učitelji delajo tudi doma, ne delajo vse v šoli, in včasih 

se srečujemo s problemom, ker v zbornici imamo recimo dva računalnika za 

šestdeset učiteljev in to je včasih težko. 

 

Lidija: Jaz mislim, da zdaj smo kar nekako pokrili tiste najnujnejše stvari, kar se 

nam zdi, da je. Tako da-. Moramo nekaj vedeti, a ne. Noben računalnik pa 

nobena aparatura ne nadomesti učitelja. To je pripomoček in zdaj, zgolj vlagati 

v opremo bi bilo nesmiselno, če ni zraven še dobro izobražen učitelj, ki bo to 

znal uporabljati.   

 

Janez: Torej, opreme na trgu je dovolj, več kot dovolj, a ne. To sploh ni 

vprašljivo. (...) Problem je potem seveda bolj tega, kako te stvari speljati in 

imeti za to sredstva, a ne. Veliko je bilo tudi dogovora in vzpostavitev tega, 

kako te stvari vzdrževati, a ne. To je bolj bistveno za šole. Zdaj, šole si 
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praviloma težko privoščijo, da imajo takšne, torej takšno delovno silo pokrito, ki 

bi to lahko samostojno vzdrževala. 

 

Damjana: Hja, potrebe so vedno večje od tistega, kar imamo. To se pravi, mi, v 

neki meri lahko rečemo, da je kar v redu. Vedno pa vidimo še boljši standard, a 

ne, kar pomeni, da bi še več prišle, boljše.  

 

 

Čeprav po mnenju ravnateljev trenutna opremljenost zadošča potrebam, 

so nam povedali, da vedno več dela učiteljev poteka s pomočjo oziroma z 

uporabo IKT (pri pripravah dela). To pa povečuje potrebe po strojni in 

programski opremi. Zdi se, da na šolah zadostuje IKT opreme, ki je na 

voljo učencem, več pa je potreb na strani učiteljev (npr. zelo malo 

računalnikov, ki so na voljo za učitelje v zbornicah). 

 

Šole so po poročanju ravnateljev tudi ustrezno opremljene z drugimi 

programi, ki omogočajo administrativno vodenje šole (npr. za kadre, 

računovodstvo in podobno) ter potrebno strojno opremo. 

 

Ponudba opreme in storitev se nobenemu od ravnateljev ne zdi 

problematična. Predvsem opozarjajo na problematike financiranja, 

obnavljanja in nadgrajevanja opreme ter samih načinov vključevanja v 

delo. 

 

Poseben primer soočenja z vključevanjem IKT v celostno delovanje šole 

smo srečali na eni izmed gimnazij, katere ravnatelj je sodeloval v naši 

raziskavi. V prihodnje bodo sistem nabave računalniške opreme 

nadomestili z načinom najema le-te. Takšna odločitev se jim zdi zaradi 

hitrega zastaranja opreme in vedno večjih potreb po nadgrajevanju bolj 

smotrna od nakupa. Svoje vizije so se lotili projektno, saj so zastavili 
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triletni projekt, ki bo celostno pokril področje. V letošnjem, prvem letu, 

bodo izvajali določene pilotne dejavnosti z ožjim krogom učiteljev in v 

naslednjih dveh letih preizkušene dejavnosti razširili na celotno šolo. 

 

O celostnem projektu vključevanja IKT v šolo... 

Janez: Kako IKT tehnologijo vključiti v šolo, da bo služila tistemu namenu, za 

kar je šola postavljena. To pomeni, da bo učitelj lahko uporabil to multimedijsko 

tehnologijo pri načrtovanju pouka. Kar pomeni, da bo počasi od tistih snovnih 

priprav, ki jih že z diplomo nekako osvoji, prišel do tistih pravih priprav. Kako 

metodično, didaktično uro pripravi, da jo izkoristi, da je izplen večji, da stvari 

diferencira med dijaki. In nenazadnje, da komunicira z dijaki praktično lahko 

takrat, v tisti časovnici, v tistem terminskem dogovoru, za katerega se dogovori 

ne samo v šoli, tudi drugače, a ne. Da ta način tudi na nek način pod streho 

spravimo, »en malo bolj«, pravzaprav ne samo bolj, ampak veliko bolj temeljito 

delo z vsemi otroci, ki imajo posebne potrebe, ne. To so taki, ki: ali se ukvarjajo 

s celim kupom področij ali se s športom, ali s čimerkoli, in ni nujno, da so vedno 

prisotni. Imajo tako imenovane statuse in podobne zadeve. No, to je tudi ena od 

stvari.  

 

Hkrati pa seveda s to tehnologijo potem pripeljemo k učitelju to, kar trenutno ta 

hip je na šoli. Internet je tu, množica podatkov in baz podatkov je toliko, da se 

nam že meša. Zdaj pač to nekako malo bolj organizirano k temu pristopiti, da to 

v neko ta pravo funkcijo spravimo. Prvič je to pomoč učitelju, en kup tega lahko 

dobi, tudi podporo ima, ni treba da vse sam odkrije – vsak sam odkriva 

Ameriko. Ampak-, hkrati pa tudi to vlogo dobi, da to smiselno umesti. Da ne bo 

spet to en nov, eno novo polje, kjer bo en kup zasvojenosti in podobnih zadev. 

(...) In pravzaprav je treba to, tako kot sem že rekel, smiselno pripeljati, zato 

da bo dobilo – da bo osmišljeno in da bo hkrati ta človeška komponenta učitelja 

tista, ki bo prevladala in tista, ki bo te stvari tudi v nekem smislu korigirala. 

Neke vrste lakmusov papir moraš imeti, a ne, in neke korekcijske zadeve.  

 

V prvi fazi bomo eno tako, prvo leto eno pilotsko stvar vpeljali in potipali, kaj je 
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tisto, kar bi to pokrivalo – tukaj je kar nekaj programov, eden je ta odprtokodni 

sistem moodle-a, ki je že poslovenjen in je praktično zastonj. Tega moramo 

zdaj, s tem se moramo malo seznanit in pogledati koliko se na to ta naša 

filozofija lahko napne. (...) Naslednje leto bomo potem recimo eno drugo 

skupino ljudi na to pripravili, ko se bomo že odločili, kako to deluje. Tretje leto 

vse izobrazili ali jim vsaj možnost dali in povedali, da »takrat pa takrat« bo »D 

day«, ko bodo pa vsi to delali, a ne. Ko bo treba s tem iti, torej učilnice opremiti 

na tak način in tudi učitelje s tem. 

 

 

Uporaba IKT med učitelji 

 

Učitelji načeloma rabo IKT sprejemajo. Nekateri brez, drugi z določenimi 

zadržki. Predvsem je ključna ovira na strani učiteljev njihovo predznanje 

oziroma nespretnost pri rabi računalnikov. Zato uporaba računalnika za 

nekatere dejansko predstavlja dvojno delo. Vendar ravnatelji opažajo, da 

tudi ti učitelji ob ustrezni spodbudi uporabljajo IKT, pridobivajo spretnosti 

in prepoznajo prednosti. Na uporabo IKT vplivajo predvsem osebnostne 

lastnosti učiteljev, vendar pa tukaj ni pravila. Raven rabe IKT pri 

pripravah in pri samem poučevanju je odvisna tudi od značilnosti 

posameznega področja ali ravni izobraževanja (v osnovni šoli je te 

uporabe manj recimo na razredni ravni, razlikuje se tudi med predmetnimi 

področji).  

 

Po mnenju ravnateljev je bil na tem področju že dosežen kar velik 

napredek v zadnjih nekaj letih, ko je potreba po teh znanjih izrazita in tudi 

učitelji bolj spoznavajo prednosti.  

 

Uporaba IKT s strani učiteljev... 

Matic: V bistvu računalnik, računalnik je danes postal le tista osnovna baza 
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podatkov. Večina učiteljev danes dela že tako, da si tudi učne priprave pripravlja 

na računalniku. Da seveda potem tisto, kar želi povedat, jemlje z računalnika ali 

preko projektorja, ali da natisne gradiva. (...) Če je bil recimo, bom rekel pred 

desetimi leti grafoskop še nepogrešljiv, je zdaj postal LCD projektor nepogrešljiv 

del opreme v učilnici. 

 

Matej: Drugače je pa to danes, danes tisti, ki ni stopil na ta voz, ga bo čas 

povozil, pouk ne bo toliko zanimiv in to pomeni tudi to, da bo imel težave z 

učenci. (...) Predvsem to, da nekateri premalo poznajo uporabo računalnika. Ne 

srečujejo se toliko z njim in se ga, nekateri, še malenkostno bojijo. Po domače 

rečeno. Bojijo se pa tudi to, ker otroci veliko vedo, da jih ne bi na ta način toliko 

prehiteli. (...) Nekateri zelo težko gredo iz tega svojega načina poučevanja. 

Imajo druge načine, ne vem, še grafoskop, pa pravijo saj lahko naredimo ravno 

tako zanimivo, ampak vedno manj je takšnih učiteljev. Pri nas za samo izvedbo 

pouka, to lahko rečem, da to ne uporabljajo, da bi čisto vsi. Nekateri imajo, kot 

sem rekel, odpor sploh do te informacijsko-komunikacijske tehnologije. Niso 

imeli v času študija, niso potem doma imeli teh stvari, in zdaj je to. Samo za 

načrtovanje vsega dela, ki je povezano, v zvezi s šolo, to pa ga uporabljajo vsi. 

Tukaj pa ni učitelja, ki teh stvari ne bi uporabljal. No seveda različno. Eni malo 

bolj uspešno, drugi malo manj, ampak vsi.  

 

Lidija: Moram reči, da sem kar zadovoljna, da zelo posegajo po tem. Da je ta 

mobilna enota ves čas v uporabi – da se vpisujejo v seznam in da zelo teče. (...) 

Praktično učenci sami zahtevajo, ko pripravljajo seminarske naloge, predstavitve 

– to je zdaj vse v powerpointu in pričakujejo, da imajo to opremo na razpolago, 

a ne. Kar pomeni, da učitelj mora biti toliko pripravljen, da če drugega ne, vsaj 

– saj učenci velikokrat tudi bolj obvladajo, a ne, vso to tehnologijo – ampak da 

vendarle znajo vsaj toliko pripraviti in voditi. Drugače pa večina učiteljev, pa 

zelo tako že uporablja računalnike. 

 

Janez: Kar veliko učiteljev ima računalnik, do sedaj od 86-ih jih je to uporabljalo 

tam okrog med 50 in 60. Ampak to niti ni tako bistveno. Zdaj so se navadili, s 
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tem seznanili, imamo tudi, od vseh učilnic mislim da jih je tam okrog 13 od 40-

ih recimo, če na pamet govorimo, je takih, ki je multimedijsko podprtih, a ne. 

Ampak zdaj te stvari še malo tipamo, a ne. Vse to opremiti ni problem, je samo 

vprašanje denarja: a ga imaš ali nimaš. Samo take stvari je najprej smiselno 

pogledati, da so učinkovite, da jih potem standardiziraš. (...) Pravzaprav je z 

elektronsko tehnologijo nesmiselno stvari prehitevati, ker če 3 leta se nekdo uči, 

pa zdajle dobi zadevo, bo takrat zastarela, a ne. Jo je takrat treba zamenjati. 

Ampak potem pa je to logično, je pa to eden od delovnih orodij, ki ga mora 

učitelj imeti. 

 

Janez: Vsi dijaki so v svoji osnovi enakopraven partner no, v takem procesu. In 

potem je seveda treba smiselno te stvari vgraditi, a ne. Torej tudi omogočiti, 

ampak smiselno uporabo, ne to, da tam eno uro po računalniku šariš ali pa z 

videom se ukvarjaš, ampak je to treba načrtovati, smiselno vpeljati in kot eno 

novo kvaliteto vgraditi zraven, a ne. 

 

Damjana: Glede na to, da je oprema, kot sem že prej rekla, omejena, so 

omejeni torej tudi s temi sredstvi, ker vse učilnice nimajo računalnikov, v vseh 

učilnicah ni projektorja. Zato bom rekla, da kakor kdo, no. Je pa seveda to v 

porastu. Predvsem zaradi tega, ker smo dobili te interaktivne table. (...) Mi smo 

bili vključeni zdajle tudi v ta projekt širjenje e-gradiv, širjenje uporabe e-gradiv, 

v preteklem mesecu. Tukaj je sodelovalo presenetljivo veliko profesorjev. Glede 

na to, da je bil rok relativno kratek – za pripravo gradiv pa uporabo gradiv – 

mislim, da je bila končna številk 9, 10 kolegov, kolegic, kar se meni ne zdi 

slabo.  

 

Ravnateljem smo predstavili tudi nekaj vidikov učiteljev o njihovi 

motivaciji za uporabo IKT in za izobraževanje na področju IKT. Predstavili 

smo naslednjo situacijo: 

»Nekateri učitelji so mnenja, da se jim z uporabo IKT pri svojem 

delu delo podvoji, torej za enako delo porabijo več časa. Podobno je 

tudi, ko gre za oblikovanje učnih gradiv s pomočjo IKT. Menijo, da bi 
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se jim ta čas moral nekako upoštevati. Nekateri predlagajo finančno 

stimulacijo, drugi stimulacijo v obliki ur ali v obliki točk pri 

napredovanju. Kakšen je vaš pogled na to?« 

Ravnateljem se ta »dodatni čas« ni zdel sporen, saj je to povečini čas, ki 

ga imajo na voljo za svoje priprave na pouk in je torej že »plačan« delovni 

čas. Poleg tega so mnenja, da so ta znanja in uporaba IKT pri učenju 

danes zahtevana s strani učencev, dijakov, in niso neka »dodatna 

znanja«. Ker to zahteva sodobni čas in učenci pa je to del njihovih 

spretnosti, ki jih pač potrebujejo za svoje delo. Iz teh razlogov se 

nobenemu od ravnateljev ne zdi potrebno izredno in dodatno nagrajevati 

učiteljev, ki pri svojem delu uporabljajo IKT. So pa vsi bili mnenja, da 

znajo ustrezno nagraditi nadstandardno delo učiteljev na tem področju v 

okviru določenih možnosti. Ena izmed oblik motivacije in nagrajevanja je z 

vidika ravnateljev tudi omogočanje različnih izobraževanj in izbire na tem 

področju. 

 

O motivaciji učiteljev... 

Matic: Ni kaj motivirat. Mora. Če delaš na takšnem delovnem mestu, moraš 

imeti ta znanja. Jaz tudi ne smem avta vozit, če nimam izpita. Kaj pa tu? Z 

otroki dela pa dela s predmodernimi metodami, a ne, otroke pa pošilja v jutrišnji 

svet. Ne gre. Tukaj ne bi smelo biti diskusije. Danes, če imaš službo v javni, v 

javnem sektorju, ima tvoj delodajalec, to je država, absolutno pravico, da reče 

'če hočeš tukaj učiti, moraš imeti licenco, če hočeš imeti licenco, moraš to pa to 

znat.' Ni kaj, to ni, jaz tukaj ne govorim o nobeni motivaciji, zakaj pa? A zato, 

za napredovanje, da bo večja plača. Ne, on rabi znanja za to, da je ustrezen 

učitelj. 

 

Matej: Moramo nekaj vedeti, a ne, če so te stvari, če jih v globalu gledamo, na 

letni ravni, da vse te ure preračunamo, so te stvari sigurno pokrite. Včasih malo 

narobe pogleda o teh stvareh. Je pa res, da nekateri, ki pa tukaj naredijo malo 

več, bistveno več, kot se od njih pričakuje, tam pa je včasih mogoče malo. 
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Ampak to je pa tudi prednost pri učitelju. Tak učitelj bo hitreje napredoval, ker 

bo te stvari bolj uporabljal, a ne. Jaz recimo takega vsakega ocenim, to pomeni, 

da lažje napreduje v višji plačilni razred in posledično to pomeni, da ima toliko 

hitreje višjo plačo, a ne. Teh stvari včasih učitelji ne vidijo. Imajo več odprtih 

vrat, več možnosti, in hkrati tudi pridobijo, ne vem, se mi zdi tudi ugled med 

kolegi, če je tako. Čeprav včasih jemljejo pa ravno obratno nekateri, a ne, tako 

da se ven mečejo. Ampak mi, mi smo ravno do te stvari zdaj na takšen način 

prišli, da en drugega – da poskušajo pridobit dodatne informacije, a ne, tisti, ki 

so manj. Taka priložnost, bom rekel, zdajle s temi e-gradivi, je že bila. Tako da, 

če bi se učitelji znotraj posameznih aktivov zelo dobro organizirali, ne bi bilo 

veliko več dela. 

 

Lidija: Priprave so pač priprave. Zdaj, če nekdo se zelo, da bi recimo nekdo 

pripravljal gradiva, ki jih potem-, ali pa recimo če gre tukaj za nek projekt, v 

obliki projekta, a ne, potem to vrednotimo z urami tudi pri nas. Se mi zdi, da je 

to čisto na mestu. V glavnem pa moram reči, da učitelji ne delajo zato, da bodo 

dobili ure, ampak seveda so pa zadovoljni, če potem za tisto, kar več ali pa 

drugače delajo, dobijo uspešnost ali pa ure. In tudi tukaj, ne, na tem področju, 

se najde kaj takega. 

 

Janez: Saj znanje je tudi vrednota, saj je to tudi nagrajevanje dela, a ne. Torej, 

če to imaš, če to izkoristiš, potem seveda si nekaj dobil, nisi samo dal. 

 

Janez: Pravzaprav jaz osebno lahko, ali pa vodstvo vedno lahko z 

nagrajevanjem spodbuja, a ne, z bonitetami, ki jih nekdo ima. Nagrajevanje je 

pa vedno materialno na eni strani, na drugi strani je pa seveda tudi 

izobraževanje kot tako neka dobrina, ki se je ljudje vedno bolj zavedajo. In to 

delamo, seveda. Zelo velik poudarek je na izobraževanju, že od vsega začetka. 

(...) Druga zgodba je pa ta, da imamo sistem vrednotenja dela, ki jim omogoča, 

da vse take stvari ovrednotijo v urah in na koncu se jim to tudi materialno 

pozna.  
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Ravnatelji sicer priznavajo, da se je količina časa, ki ga nekateri učitelji 

porabijo za oblikovanje dela s pomočjo IKT, povečalo, vendar pa so 

mnenja, da je to tako le v nekem prehodnem obdobju. Ko postanejo 

učitelji bolj vešči tega načina dela, pa se pokaže več prednosti.  

 

O tem, da se je delo učiteljev z uporabo IKT podvojilo... 

Matej: Ja, saj deloma je to res, a ne. Zakaj se je podvojilo delo, a ne. Zaradi 

tega, ker učitelji se spoznavajo z novo tehnologijo. Prej so stvari napisali na 

roko, skopirali za grafoskop, pa je bilo. Zdaj pa morajo na novo narediti in to – 

tisti, ki ni vešč ene powerpoint prezentacije pa vključevat notri – sedi seveda 

enkrat več zaradi tega. Ampak, ko je pa to enkrat narejeno, potem pa drugo 

leto to samo uporabi. Tako da tukaj je mogoče del posledica tega tudi to, da ne 

vedo sploh vse, kaj se dobi. Zaradi tega je ta akcija zdaj, z e-gradivi, enkratna. 

In drugič, včasih je malo premalo timskega dela. Pripravljajo se znotraj 

posameznega aktiva, tako da vsak nekaj naredi. In to so stvari. Jaz sam pri sebi 

vidim, jaz zelo uporabljam tudi tako powerpoint prezentacije kot tudi internet, 

še posebno, ko imam konference. Zaradi tega, ker se mi zdi da, če jaz dajem 

zgled njim, da potem tudi oni lahko vidijo te stvari in potem tudi oni uporabljajo, 

ja. 

 

Lidija: Jaz nisem srečala še takšnega stališča pri nas no, tako. Da bi kdo 

razmišljal, da tega ne bo delal zaradi tega. Ker, gledam tiste, ki recimo pa ne 

uporabljajo računalnika pa vem, da zelo kvalitetno učijo, oni porabijo vsaj toliko 

časa ali pa še več za to, da pa pač na papir in vse te priprave naredijo. Tisti, ki 

se pa že zdaj ni ne vem koliko pripravljal, se pa tudi z gradivi ne bo. Spet je to 

zelo povezano z vzdušjem v zbornici oziroma v kolektivu. (...) Ja. Potem sploh 

se ne sprašujejo zdaj, ali boš to posebej dobil plačano, ali je to-. To je v bistvu 

priprava, a ne. Vsak učitelj dobi 45 za 45 minut – uro in pol se mu šteje, a ne. 

In to je to. 

 

Janez: Gotovo. Saj veste, da vsaka tehnologija, vsaka reorganizacija, ki jo 

narediš, ti najprej pomeni ogromno dela. Ko pa ta stvar steče, je pa stvar 



                                                                                                                                                                
__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                
______________________________________________________________________________________________________________________________________      

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji 
 

                                                                                                                            

 

40

olajšana, a ne. To je gotovo, tukaj si ni treba nič zatiskati oči.  

 

Damjana: Vsaj v tisti prvi fazi, a ne. Jaz mislim da, ko ti vzpostavljaš nek 

sistem, je potrebno precej enega časa. Ampak ko pa je sistem vzpostavljen, na 

tem področju je pa potem lažje. 

 

Ob uporabi IKT pri poučevanju je seveda potrebno imeti tudi oblikovana 

elektronska gradiva. Tovrstna znanja pridobivajo učitelji na 

izobraževanjih, najpogosteje so to kar interni seminarji in projekti v okviru 

šol samih. 

 

Ena od osnovnih šol, z ravnateljem katere smo govorili, ima oblikovano e-

učilnico, ki deluje že tri leta in je njeno obnavljanje ter dopolnjevanje zelo 

aktivno. Učenci imajo do vsebin dostop s pomočjo uporabniškega imena in 

gesla, kar je potrebno tako zaradi nadzora kot tudi zaradi povratne 

informacije o aktivnosti e-učilnice, o pogostosti uporabe. Gradiva 

oblikujejo sami učitelji, ki so usposobljeni tudi za »nalaganje gradiv« v to 

učilnico. 

 

Na drugi osnovni šoli poučuje tudi nekaj učiteljev, ki sodelujejo pri 

oblikovanju učbenikov. Ti so po poročanju ravnateljice zelo inovativni in 

razmišljajo tudi o oblikovanju »elektronskega učbenika«.  

 

Tudi na srednji poklicni šoli in na gimnazijah, z ravnatelji katerih smo se 

pogovarjali, poteka razvoj e-učnih gradiv v različnih oblikah (spletna 

učilnica srednje šole, spletne strani). 

 

Izkaže se, da je po mnenju ravnateljev najbolj učinkovito usposabljanje 

interno, kar pomeni, da učitelji med seboj izmenjavajo znanje, ki ga tudi 

sami dejansko uporabljajo pri delu. Dobro je tudi, če je vezano na nek 
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določen projekt, npr. na uvedbo e-učilnice, uvedbo uporabe interaktivnih 

tabel in podobno. 

 

Oblikovanje gradiv... 

Lidija: Precej oblikujejo. Zdaj, jaz imam tudi kar nekaj učiteljev, ki delajo 

učbenike, in zdaj razmišljajo o tem, da bi tudi v elektronski obliki te stvari 

pripravljali, ta gradiva, a ne. Tako da imajo tudi ideje, kako bi. Drugače pa vsak 

zase si pa seveda to pripravlja.  

 

Janez: Nekatere šole že nekaj imajo, ampak ravno zaradi tega, ker je ta stvar 

zelo stihijsko vpeljana, in – v Sloveniji je sicer e-gradiv ogromno, a ne, jasno, 

saj na spletu lahko dobiš vse živo – želimo to malo bolj celostno narediti. Ravno 

zato to kot projekt peljemo, da to osmislimo, da vemo, poberemo kar že je, tisto 

kar lahko, in dogradimo in neke optimalne baze podatkov tudi pripraviti za pouk, 

za posamezne enote pripravimo, tako da učitelju to tudi v nekem smislu 

pomaga, a ne. 

 

Damjana: Nekateri so vešči pa sami pripravljajo in tudi sami postavljajo učilnico, 

drugi so manj vešči, kar pomeni, da določena gradiva, ki so tudi javno 

objavljena, še dodajajo in uporabljajo. Ali pa mogoče sami pripravljajo, pa jim 

potem naša tehnična podpora pomaga pri postavljanju e-učilnice. 

 

Na področju sodelovanja med učitelji in izmenjave gradiv po mnenju 

ravnateljev prihaja do določenega napredka. Tudi na to lahko ravnatelj 

vpliva s spodbudami (npr. odprte učne ure).  

 

V osnovni šoli to pripisujejo različnim projektom, kjer učitelji sodelujejo v 

projektnih skupinah in se s tem privadijo tudi skupinskega dela in 

sodelovanja. Tudi nekateri elementi devetletke so k temu pripomogli, npr. 

na predmetni ravni je potrebno nivojski pouk načrtovati v sodelovanju 

med učitelji. 
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V gimnaziji pa so s tem povezane nekateri cilji prenove gimnazijskega 

programa, ki stremijo k medpredmetnemu povezovanju, kar ponovno sili 

učitelje v sodelovanje in skupno pripravo gradiv, projektov, vsebin.  

 

Ravnateljica srednje šole pa nam je povedala, da se ji to, da bi ta gradiva 

včasih tudi zaščitili z gesli in ne bi bila prosto dostopna za kopiranje, tudi 

ne zdi sporno. 

 

O objavi gradiv na spletu in avtorstvu... 

Matej: Jaz mislim, da bi morali prerasti to mišljenje 'zdaj bom pa jaz za vse 

delal'. Ne, ti imaš afiniteto do tega, država ti je omogočila z IKT tehnologijo, z 

izobraževanjem, da to narediš, lahko daš to gor, a ne. Pri nas tudi nekateri 

učitelji dajejo te stvari gor, a ne. Pa tudi črpajo nekatere vsebine dol. Ker vsi ne 

morejo biti toliko ustvarjalni, da bodo – imajo pač druga močna področja, in 

mislim da se na tak način samo dopolnjujejo. Je pa res, da je to mnenje še 

zmeraj prisotno pri nekaterih, a ne. (...) Ne vem, vsaka stvar se tudi zelo težko 

plača, a ne. Če ti že narediš za pouk, a ne, pomeni, da si to stvar že dobil tudi 

plačano. Tako da-. Je več vidikov tega, je treba pogledati, a ne. In odločitev 

seveda, o tem, kaj bo kdo dal gor, je čisto stvar posameznika, a ne. Ampak jaz 

mislim, da se s tem ustvarja tudi boljše pogoje za delo na vseh slovenskih šolah, 

če želimo, da naj bi bilo izobraževanje kot neka vrednota za vsakega 

posameznika, kjer je pomembno znanje. Ne mogoče samo toliko, da te vedno 

prebrskajo v neke predalčke pa ocenijo in tako naprej. Tako da, do tega bi 

morali pač priti, no. 

 

Lidija: Recimo zdaj se zelo uporablja na teh študijskih skupinah spletne učilnice. 

To pomeni, da pač se vključujejo in dajejo svoja gradiva, svoje materiale. 

Dokler obstaja tako vzdušje, da nekateri samo jemljejo dol, nekaj jih pa samo 

daje, a ne, je nevarnost da se tudi to – da bolj se začne zavedati da je avtorstvo 

le pomembno, a ne. 
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Janez: Zaenkrat bo interno, ne vidim pa razloga, če se bomo dogovorili, če bo v 

Sloveniji kakšen drug veter zapihal, a ne, zakaj ne bi to delili. Saj ravno 

ljubosumja tu imeti nima smisla. 

 

Damjana: Jaz mislim, da smo si ljudje različni in tudi tukaj – saj je lahko že 

samo en, ne vem, učni list take narave kot je e-gradivo. Nekateri pač pustijo to 

stvar, drugi pa pač ne dovolijo tega. Kar pa po mojem tudi ni nič slabega. Saj 

nenazadnje ena priprava e-gradiva terja precej časa, precej energije, znanja, in 

zakaj pravzaprav bi to prepustili, da bi se kopiralo. 

 

Sodelovanje med učitelji... 

Matic: To sodelovanje postaja zelo močan trend, a veste, in to je v bistvu tudi 

eden od pomembnih korakov v posodabljanju šole, celotnega pouka v gimnaziji. 

To je ena od osnovnih stvari prenove gimnazijskega dela. Ker naj bi pač od 

tistega predmetnega pouka, kjer je učitelj samo, bom rekel, tisti posredovalec 

znanja, dijak pasivni spremljevalec, uvedle bolj aktivne metode dela in ker bi se 

naj znanje, bom rekel, na drug način danes koncipiralo. Ne samo kot zbiranje 

faktov, ampak seveda tudi kot neko znanje, ki ima uporabno, aktualno vrednost, 

kjer dijak pridobiva skozi znanje neke kompetence, neke zmožnosti, a ne. 

 

Matej: Znotraj aktiva poskušajo. Nekatera področja bolj, nekatera manj. Zdaj je 

pa ta razpis ministrstva prišel ob pravem času, da smo ga spodbudili, ker je to 

pa zdajle veliko – ker se lahko tukaj notri, ni potrebno da je ravnatelj bil tisti, ki 

je – jaz sem že poskrbel, da sem prave ljudi dal na pravo mesto, a ne – in zdaj 

to peljejo sami učitelji. Tako vodje, pa še nekaj so plačani za to, ker sodelujejo. 

In to je največ. Ker učitelj, ki te stvari uporablja, pove drugemu učitelju, a ne. 

In ga usmeri tudi, kako uporabljajo. Se mi zdi, da je to res ena izmed stvari, ki 

jo bo moralo ministrstvo še kdaj ponoviti. 

 

Lidija: Ja, zelo različno je. Je tudi odvisno od klime. Od klime v šoli, od klime v 

zbornici. Klima se mi zdi, da je nekaj, kar je bistvenega pomena, a ne. Ali 
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povezuje, ali so to individualisti, ali so skupni cilji, ali je interes, da bodo skupaj 

naredili nekaj ali bo vsak zase delal.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali ravnatelji poznajo Slovensko izobraževalno 

omrežje ali kakšen podoben portal in kaj bi na takšnem izobraževalnem 

portalu pričakovali. 

 

Poudarili so, da bi bilo dobro, da bi takšna spletna stran delovala kot 

nekakšno »vozlišče«, izhodišče za dostop do različnih gradiv, vsebin, 

spletnih strani. Prednost takšne strani bi bila v tem, da bi nudila te 

dostope zbrane na enem mestu, kar trenutno ne obstaja. 

 

Kakšna gradiva in vsebine potrebujejo (npr. na nekem izobraževalnem 

portalu)... 

Matic: Tukaj gre enostavno samo za neko zelo preprosto izhodišče. Če so stvari 

take, da jih učitelj takoj lahko uporablja za svoje potrebe, potem je vsaka stvar 

zelo dobrodošla. Če so pa neke stvari zelo splošne, a ne, in učitelj ne vidi v 

tistem neposredne koristi zase, za svoje strokovno znanje, potrebo, potem je pa 

vprašanje, a ne, koliko potem segajo. 

 

Matej: Zdaj, ko je, ima določene vsebine gor, a ne, ki so povezane z Zavodom 

za šolstvo pa tako naprej. Pa tudi z ministrstvom pa vse te stvari, recimo tudi e-

gradiva. Jaz mislim, če bi bila ta spletna stran res kot nek vstopni forum za vse 

stvari, ki na področju šolstva obstajajo, da je potem to dobra zgodba. (...) In 

tukaj, na tem SIO omrežju bi po moji oceni morale biti zbrane tako vse 

informacije za učitelje, ki so povezane bodisi z ministrstvom. Ali pa samo link na 

ministrsko stran. Druga stvar, ki bi morala biti tukaj gor, so vsa zbrana e-

gradiva za posamezna predmetna področja. Ne, da učitelj išče po svetovnem 

spletu povsod, a ne, 'kaj bi bilo'. Ampak da že nekdo drug poskrbi. Ali pa 

dostop, ne vem, učiteljska net je recimo ena taka spletna stran, a ne, kjer zdaj 

učitelji dostopajo tja, pa tudi tam notri je veliko gradiva. Meni primanjkuje, pa 
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tudi učiteljem, da bi bilo na enem mestu zbrano vse. Ker je lažji dostop, a ne, do 

tega. Ravno tako je veliko te komunikacije. Zdaj vsak od nas uporabljamo, eni 

nimajo zdaj več arnesovega naslova, ker so premajhne mape – premalo 

prostora, zavrača pošto pa tako naprej – ampak jaz mislim, da je te stvari vse 

možno vgraditi na tak način. Tudi komunikacijo dati noter, ampak to bi moralo 

tudi ministrstvo samo reči, a ne, to je spletni portal slovenskega osnovnega in 

srednjega šolstva in potem iz tega ven imaš različne poti. 

 

Lidija: Mogoče to šepa še malo, a ne. Izobraževanje kje kaj najti, neka ta 

vozlišča no, da bi lažje pristopili k temu, a ne. Zdaj, če je zainteresiran sam od 

sebe, bo že našel, zdaj mogoče bi bilo fajn, če bi ga kdaj zdaj malo brcnili.  
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Politika izobraževanja 

 

Na vseh šolah, s katerimi smo se pogovarjali, organizirajo interna 

izobraževanja za uporabo IKT. Izvajalci teh seminarjev ali delavnic so 

njihovi uslužbenci sami, običajno je to računalničar oziroma določen 

učitelj, ki ima pridobljena znanja in jih lahko posreduje svojim kolegom 

(eden od ravnateljev je omenil tudi status multiplikatorja).  

 

Tako organizirana izobraževanja so večinoma osnovna izobraževanja 

(uporaba osnovnih aplikacij, kot so npr. urejevalniki besedil in podobno) in 

usposabljanja s področij vsebin, ki so pomembne za posamezno šolo. 

Organizirajo jih interno, saj imajo njihovi učitelji zadostna znanja, takšna 

oblika posredovanja teh spretnosti – ko učitelj posreduje svoje znanje 

učitelju –pa se jim zdi tudi najbolj kakovostna. 

 

O izobraževanju... 

Matic: So različne stvari: uporaba računalnika, različnih računalniških orodij, 

tisto, kar se rabi za pouk in jasno v tistih stvareh jih usposabljamo. To so za 

učitelje brezplačni tečaji, ki so strokovno izpeljani znotraj šole za učitelje. (...) 

Če gre pa za splošna izobraževanja pa mislim da v zadnjih letih ni bilo kakšnega 

zanimanja. Recimo da neka firma razpiše, ne vem, seminar za uporabo, ne vem, 

digitalne fotografije ali pa powerpoint ali kaj takega. Ker te stvari tudi mi, te 

stvari namreč mi interno, v šoli na izobraževanjih delamo, a ne. 

 

Matej: Predvsem to, ker se stalno določene stvari spreminjajo, nadgrajujejo, in 

je treba imeti kar nekaj teh osvežilnih, osvežitvenih seminarjev za računalnik, za 

uporabo tega, teh stvari kot so spletna učilnica in tako naprej. Vendar te stvari 

rešujemo že sami ali pa preko multiplikatorjev. Tudi nekaj naših učiteljev je prav 

multiplikatorjev, ki uči ostale uporabo teh didaktičnih gradiv. (...) Tako da vsako 

leto imamo vsaj kakšen tečaj uporabe, poleg samega računalnika, uporabljamo 

seveda tudi drugo tehnologijo, ki je povezana, torej video kamere, fotoaparate, 
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ki so tudi povezani s tem, in posredno s tem seveda tudi izobraževanja na to 

temo. 

 

Lidija: Se jim zdi, ker jih praksa sili v to. Ne gre drugače. Zdaj, s temi 

elektronskimi tablami smo tudi povzročili kar precej nemira, a ne, in je bilo 

potrebno marsikaj narediti. Potem to, da se zdaj vse teste piše na računalnik in 

pripravlja, je tudi nekaj. Potem ta – vodenje vseh evidenc, potrdil o ocenjevanju 

– to gre zdaj vse preko računalnika. Se pravi tudi tiste, ki so imele najbolj 

odpor, se morajo navaditi odpreti program lopolis, iti na bazo na server, ki ni na 

naši šoli, se logirati, vnesti ocene, izpisati potrdila in tako naprej. Tako da že s 

tem smo nekako pri marsikomu premagali to bariero in strah pred 

računalništvom. 

 

Janez: Interno. Zaenkrat interno. Dobro, kakšni seminarji, ki so kvalitetni zunaj, 

bodo tudi uporabljeni, ampak praviloma vedno tako naredimo, da najprej 

naredimo te stvari na interni ravni in pripeljemo take ljudi, ki imajo toliko znanja 

in toliko tega, da to lahko smiselno predajo, a ne, in ljudi naučijo.  

 

Damjana: Pri nas so se profesorji zelo veliko usposabljali. Tudi trenutno teče še 

eno usposabljanje za pripravo spletne strani in tako naprej, in gradiv. Tako da, 

tega je precej.  

 

Kdo je multiplikator... 

Matej: To je-, z dodatnim usposabljanjem so si pridobili znanja in sedaj so oni 

tisti, ki lahko izobražujejo ostale učiteljev. Predvsem pa je to pomembno, ker so 

praktiki, ker lahko uporabljajo te stvari. Tako da, to je tudi zelo pomembna 

stvar. Ker se mi zdi da, praktik praktiku, učitelj učitelju lahko največ pomaga, a 

ne.  

 

Zanimalo nas je, kolikšen delež vseh izobraževanj učiteljev zajema 

izobraževanje s področja rabe IKT. Njihove ocene se gibljejo od 10% do 

30%. Tu gre predvsem za takšna izobraževanja, s pomočjo katerih učitelji 
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pridobijo znanja, ki jih pri svojem delu tudi dejansko potrebujejo in potem 

uporabljajo. 

 

Zadostnost izobraževanj in obstoječih znanj... 

Matic: Jaz mislim, da smo tukaj preveč prepuščeni samim sebi in nekakšnemu, 

neki tržni ponudbi, a ne. Jaz mislim, da bi tukaj moralo šolsko ministrstvo – to 

je že od nekdaj, za vse garniture ministrstva ta ista zgodba velja – bi moralo 

bolj sistematično pravzaprav podpirati in neke stvari zahtevati. Ministrstvo bi 

moralo reči: 'norma sodobnega izobraževanja je takšen standard znanja, učitelji 

morajo vsi tole znati, mi jim pa ponudimo'. V bistvu bi rekli 'obstajajo ta in ta 

izobraževanja, če hočeš učiti v šoli, moraš obvladati to in to znanje, te in te 

programe, izobraževanja so tukajle – lahko ga imaš ta mesec, lahko čez pol 

leta, lahko čez eno leto – ampak točno povej, kdaj boš to izobraževanje 

odpravil, ker sicer nimaš licence, da učiš'. Te stvari bi po mojem morale biti 

sistemsko urejene. S tem bi postavili neke standarde znanja, ki ga imajo. Zdaj, 

stvari so prepuščene precej šolam kot takim, a ne. In potem imaš v šolah 

učitelje, ki so mladi, ki jim ni problem nobeno znanje osvojiti, in učitelje, ki so 

stari – tako je pač, a ne – ki jih je računalniška doba, bom rekel, prehitela, 

povozila in ki rečejo 'jaz se pa tega ne bom dotaknil' in enostavno 'bom delal 

tako, kot sem delal 30 let, bom jaz do penziona delal'. (...) In država ta znanja 

ponudi, tudi bom rekel da mora, da to brezplačno ponudi, in hkrati naloži 

učitelju obveznost do kdaj mora ta znanja osvojiti. 

 

Lidija: Ja, jaz mislim da je dovolj. Ker to (opomba: IKT) je podpora. Zdaj tako: 

tisti, ki ima interes, mu tako samo izobraževanje ne bo, a ne, zadostilo temu. Si 

išče. Saj veste, da računalništvo in uporaba IKT je pravzaprav stvar 

raziskovanja, a ne, in uporabe. Če ti greš na seminar, pa tega potem ne vadiš in 

treniraš, izzveni, a ne. (...) Problem je tudi čas za izobraževanje, a ne. V bistvu 

teh izobraževanj je veliko, potreb je veliko, in potem si vzeti čas in dati to na 

prioriteto je tudi včasih problem, a ne. 

 

Damjana: Prvi pogoj je, da jim je zagotovljena oprema. Brez tega nima smisla. 
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To je tako, kot bi se učil igrati klavir, pa ne bi imel klavirja. Zdaj, kar se tiče 

samega spodbujanja – jaz mislim, da je že to veliko, da jih ne omejujemo pri 

izbiri izobraževanja. Saj, letno imajo postavljen nek fond znotraj katerega se 

lahko gibljejo, ampak da bi jih pa posebej omejevali, pa ne. Nasprotno, kar se 

tiče takih organiziranih oblik, jih spodbujamo. Tako da jaz ne vidim nobene 

ovire. Kdor ima željo in interes, jaz mislim, da se lahko izobražuje.  

 

Poleg samih izobraževanj na šolah in na delovnem mestu učitelja, nas je 

zanimalo tudi, kako ravnatelji vidijo spretnosti in sposobnosti novih 

učiteljev, ki pridejo z različnih fakultet. Sodelujoči so se strinjali v tem, da 

imajo ti mladi učitelji veliko spretnosti za uporabo IKT in so bolj fleksibilni, 

medtem ko imajo manj izkušenj, kot jih imajo denimo starejši učitelji. 

Ravnatelj gimnazije je opozoril na razliko med učitelji, ki prihajajo iz 

pedagoških fakultet in učitelji z drugih fakultet. Prvi namreč imajo več 

metodičnih in didaktičnih znanj kot drugi. Zato so po njegovem mnenju 

tudi učitelji srednjih šol na nek način prikrajšani. 

 

Znanja »novih« učiteljev... 

Matic: Na pedagoških (opomba: fakultetah), so pa metodični in didaktični vidiki 

dela veliko bolj poudarjeni seveda. In so tam, zlasti osnovnošolski učitelji, v teh 

veščinah močnejši od srednješolskih. Srednješolski so, kar se tiče globljega 

strokovnega znanja veliko močnejši, a ne, medtem ko pa metodično in v teh 

pristopih so pa bolj usposobljeni verjetno tisti, ki hodijo na pedagoške fakultete. 

 

Lidija: Tista osnovna znanja imajo, a ne, zdaj ta osnovna orodja znajo 

uporabljati. Potem je pa spet odvisno koliko je iniciativen, samoiniciativen 

učitelj. Eni, eni super, a ne, imajo že cela gradiva narejena za – elektronska 

gradiva recimo za te table, a ne. (...) Kljub vsemu mislim, da bi se moralo več. 

Jaz mislim da – ko pridejo študentje s Pedagoške fakultete na našo šolo, skoraj 

prvič vidijo (in s profesorji vred!) elektronske table, a ne, interaktivne table. Ali 

pa ne vejo in jih nihče ni naučil to uporabljati oziroma se s tem ukvarjati. Tako 
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da, včasih je praksa pred izobraževanjem. 

 

Vloga računalničarja na šoli 

 

Podpora računalništvu (IKT opremi, aplikacijam in pouku) na šolah je 

različno zastavljena glede na tip šole: 

 

Gimnazija: Zaposlen uslužbenec, ki se ukvarja s servisiranjem učne 

tehnologije. Poleg tega pa imajo za potrebe pedagoškega dela na področju 

informacijskih ved zaposlenega 1,5 učitelja (po obsegu ur). 

Na ravni srednje šole je torej skrb za učno tehnologijo domena 

zaposlenega tehnika, ki se ukvarja samo s tem. Pedagoško plat, torej 

poučevanje o informacijski tehnologiji, pa pokrivajo profesorji. Za bolj 

zahtevne storitve se poslužujejo tudi zunanjih izvajalcev, ena od gimnazij 

pa bo celo uvedla sistem najema informacijsko komunikacijske opreme 

namesto nakupa le-te. Zaposleni bodo ostali kot posredniki med 

podjetjem, ki jih bo z opremo oskrbovalo in šolo. 

 

Osnovna šola: Zaposleni za to področje ima deljene obveznosti: 70% 

(oziroma 30%) zaposlitve je zaposlen kot računalničar, ostalo pa kot 

pedagoški delavec (za izbirne predmete). Za servisiranje opreme imajo 

zunanjega izvajalca. 

 

Računalničar/ka... 

Matej: Ona je – računalničarka je zaposlena 75 procentov kot računalničarka. V 

tem delu ona poskrbi za to, da pomaga učiteljem pri uporabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije, da usmerja učitelje v to, da jih tudi del izobražuje in 

pa da deloma poskrbi tudi, da vse dela nehibno, da vse dela tako kot je treba. 

Predvsem pa je pomembno to, da ona ni tisti, ki bi bila serviser pa delala – za to 

imamo pač zunanjega izvajalca – ampak mora pa, je pa odgovorna na šoli, da 
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za to poskrbi. Največjo težo pa ima pri delu z učenci ona. Bodisi mlajšimi, ker jih 

usmerja v ta program logo ali pa v druge načine programiranja, drugače pa, 25 

procentov je pa učiteljica in poučuje izbirne predmete, a ne, s področja 

računalništva, kar sem že prej omenil. 

 

Lidija: Ja, to je učitelj računalništva in matematike, profesorica računalništva in 

matematike je. Ona ima – 30 procentov nam pripada na šoli, a ne, 30 procentov 

delovnega mesta je za organizacijo. To pomeni da skrbi nekako za podporo 

delavcem - računalniško, skrbi za opremo – za nabavljanje nove opreme, za vse 

to. V glavnem, teh obveznosti je zelo veliko, tako da bi, si vsi želimo in to 

ravnatelji ves čas spodbujamo, da bi imeli celega samo za to, a ne. (...) Ona uči 

računalništvo, a ne. Uči izbirne predmete, ker pri nas imamo kar 6 ur izbirnih 

predmetov sedmi, osmi, deveti razred, s področja računalništva. Potem ima 

krožke, pa uči matematiko še, ja. 

 

Podpora računalniški opremi... 

Matic: Imamo uslužbenca, imamo človeka, ki se ukvarja s servisiranjem učne 

tehnologije. To je pri nas trenutno človek, ki je študent elektronike. Sicer je to 

delovno mesto, ki ga država plača, a ne, tako kot učitelja. Država zahteva od 

njega peto stopnjo, se pravi srednjo izobrazbo, kar ne bi zadoščalo, a ne. K sreči 

imamo človeka, ki veliko več zna. In on je v bistvu potem tisti, ki skrbi da vseh 

teh, več kot 50 računalnikov, funkcionira, in daje pomoč, podporo, nasvete, 

sodeluje tudi z učitelji, a ne. 

 

Janez: Jaz imam tako narejeno, da imam enega človeka, ki je »sistemc« v tem 

smislu, da je kurir za zveze, da je za stike z njimi. Eno tehničarko, ki pokriva 

spletno stvar in bo skrbela bolj za te, pravzaprav posodobitve in samo 

administriranje – kako se to ureja. Potem je pa tu en sistemski inženir firme, ki 

je toliko in toliko ur, toliko in toliko dni na teden – tri dni na teden – tu, ki pa 

stvari ureja v tem smislu, da tečejo, da so vzdrževane. In potem človeka, ki 

aplikativno do učiteljev te stvari prenaša. 
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Damjana: Imamo sistemizirano delovno mesto vzdrževalca učne tehnologije, kar 

pomeni, da skrbi za to opremo.  

 

Uporaba IKT in vodstvo šole  

 

Ravnatelji so nam povedali, da sami intenzivno spodbujajo uporabo IKT 

pri poučevanju in pri vseh aktivnostih, povezanih z delom na šoli. 

Predvsem gre tukaj za: 

- zagotavljanje materialnih možnosti (oprema IKT, podporne storitve), 

- omogočanje izobraževanja na tem področju (interna izobraževanja, 

seminarji, zunanji izvajalci, projektne skupine, sodelovanje na 

razpisih),  

- širjenjem informacij o dostopnih gradivih, možnostih, 

- poudarjanje prednosti rabe IKT (bolj »moralna« oblika spodbud), 

vključevanjem rabe IKT v strategijo šole in  

- delno tudi s »prisilo« (uvedba komunikacije preko elektronske 

pošte, uvedba e-redovalnice in drugih aplikacij, ki zahtevajo 

določeno raven znanja). 

 

Predvsem se ravnatelji pri svojem spodbujanju rabe IKT ravnajo po tem, 

kar vidijo, da dobro deluje drugje (na drugih šolah ali v tujini) in 

presodijo, da bi dobro delovalo tudi v njihovem okolju. 

 

Spodbujanje rabe IKT... 

Matic: Jaz sem vsa leta izredno spodbujal to, a ne. Nikoli, bom rekel, ne skozi 

neko prisilo, ampak skozi vzpodbudo, nagovor učiteljem, da naj se to uvaja, ker 

pač to čas zahteva in ker mladi to pravzaprav zelo cenijo in so vajeni dela na ta 

način. In jasno, postopoma so se ljudje seveda v to vključili. (...) Tako da smo 

vedno bili odprti za to, uporabo računalnika pri organizaciji dela, a ne. Tudi za to 

elektronsko redovalnico. Jaz sem, ko sem videl kako na eni drugi šoli to deluje, 
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mi je bilo všeč in sem pravzaprav jaz se odločil, da je tudi pri nas, ker sem videl 

druge prednosti tudi, a ne, ki jih ponuja. (...) Jaz sem se pri teh stvareh 

marsikdaj zgledoval po naših dolgoletnih prijateljih Dancih, a ne, ker imam pač 

tam možnost videti. Mi kolega točno pokaže kako v njihovi šoli delujejo ti 

programi. 

 

O primeru iz tujine (Danska): 

Matic: Je rekel, dobesedno so učitelje vse prisilili, so hodili na izobraževanja v 

šolo, so morali. (...) Ker tisti program je v resnici tak, a ne, ko se mora vsak 

tam osebno prijaviti, znati osebno komunicirati, gre za komunikacijo preko šol, 

osebno s starši, učitelj, razrednik, z otroki – osebno. In jasno, te komunikacije 

so na različne načine varovane. Pač pomeni to potem več postopkov, a ne, v 

prijavljanju na določeno mesto in tako dalje. Ampak nič komplicirano. Ampak za 

ene jasno ogromen zalogaj. In so jih prisilili, a ne, in sem videl. Tudi v tistem 

pogledu sem potem jaz razmišljal. Sem rekel, veš, pri nas bi tudi morali na nek 

način, točno na tak način. Ker drugače nekih stvari ne moreš dosti hitro 

premakniti. Traja čas, a ne. Preden jih eno tretjino prepričaš, pa drugo tretjino, 

zadnje tretjine pa grozi, da ne boš nikoli prepričal. Tiste je treba pa prisiliti, a 

ne. Standard. In so ga postavili, a ne. In so hodili in švicali in jamrali in se 

pritoževali, nezadovoljstvo. Ampak so naredili. Dobesedno prigarali so. 

 

Matej: Eno je uporaba pri pouku, drugo je pa sama komunikacija. Mi smo na šoli 

postavili glede komunikacije kar v zadnjih desetih letih, oziroma enajstih letih 

odkar sem na šoli, en sistem. Začeli smo čisto z osnovnimi stvarmi, da so nosili 

učitelji počasi diskete mi, pa tako naprej. Da ni bilo; nobenih gradiv nisem več 

sprejemal v pisni obliki, a ne. No, danes smo prišli pa že na standard, da sploh 

ne uporabljamo več disket, ne uporabljamo več CD-romov, ampak se te stvari 

pošiljajo ali preko pošte, ali se pa direktno dajo na določeno mesto na strežniku, 

in jih potem tam vzamemo, a ne. Tako da, ali pa-, jaz recimo pa tudi določene 

stvari dam, ker za učitelje imamo odprto e-zbornico, to pomeni da, to je neke 

vrste e-učilnica, in tam gor se vse pomembne stvari nahajajo, do katerih lahko 

učitelji dostopajo od kjerkoli in hkrati s tem vidijo bodisi obvestila, bodisi vabila, 
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zapisniki, zakonodaja – čeprav je dostopna drugje – in tako naprej, načrti, 

poročila, obrazci. (...) No drug način uporabe je pa uporaba pri pouku, ne. Tukaj 

se je pa v zadnjih dveh letih skokovito povečala uporaba tega. Odkar smo 

pripeljali ta mobilna prevozna mesta, prezentacijska, je to šlo rapidno navzgor. 

To stvar danes uporabljajo pri vseh, pri čisto vseh stvareh, predmetih. Tako da 

ni predmeta, kjer se to ne bi uporabljalo. Je seveda odvisno malo od učitelja do 

učitelja, a ne, ampak tukaj ni pravila. Tudi starejši učitelji nekateri to zelo 

uporabljajo. Odvisno od tega, koliko imajo interesa. 

 

Matej: V letošnjem letu smo se to dogovorili, ker zdaj pa res toliko poteka teh 

stvari, da bomo odprli ure – prej smo imeli odprte ure samo, če je kdo katerega, 

da lahko pride k drugemu učitelju – no, zdaj bomo imeli pa prav odprte ure. 

Pomeni to, da bo učitelj, par učiteljev bo pripravilo ure, kako izgleda uporaba 

vseh teh gradiv, in bodo drugi učitelji v tistem času, ko so prosti, lahko si šli to 

uro ogledat. Torej izmenjava, medsebojne hospitacije, kar prinaša pa še večji 

napredek tega. 

 

Lidija: Ja, eno je to da jim pač omogočam opremo, a ne, in pogoje za to. Druga 

stvar je da-. Aha, mi tudi veliko komuniciramo preko elektronske pošte. Na ta 

način tudi. V bistvu jaz jim velikokrat gradiva in vse te stvari pošiljam kar preko 

elektronske pošte učiteljem tudi. Potem, z vzpodbujanjem in z možnostjo 

organizacije seminarjev. Pa tako je, imam občutek, da ljudje nekako sledijo 

strategiji šole oziroma je strategija nekaj, kar je nastalo med nami. In tukaj, v 

naši strategiji, je tudi to, da se to čimveč uporablja, vključuje v pouk in naše 

delo in da pač je to za otroke. 

 

Ravnatelja šol, kjer imajo e-redovalnico (ena OŠ in gimnazija), poročata o 

izredno nizkem interesu staršev za uporabo le-te. Ravnatelj gimnazije 

pravi, da se je za to odločilo le 10% staršev, ravnatelj osnovne šole pa, da 

je letos prejel le nekaj vlog (lansko leto nekaj več, a le okoli 15). Razloge 

za to vidijo v naslednjih dejavnikih: 
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- nekateri starši v tem ne vidijo smisla, raje se o svojem otroku 

pomenijo neposredno z učitelji in 

- preveč zapleten dostop do elektronske redovalnice. 

 

E-redovalnica in druge administrativne aplikacije... 

Matic: E-redovalnico imamo dve leti že na šoli. To je zanimivo, a ne. Ta, okrog 

tega je bilo ogromno debate, ali smiselno ali ne. Zlasti mladina je bila proti, ker 

starši dobijo možnost vpogleda. No ampak smo vseeno šli skozi to, em, učitelji 

so zelo hitro se navadili uporabljati e-redovalnico, ker je, bom rekel, zelo 

prijazna uporabniško, a ne, zelo, mislim da je kvalitetna, dovolj varna. (...) Je 

pa zanimivo, a ne, da v bistvu-. Kaj mislite, koliko procentov staršev se je 

odločilo za to? Mi smo vsem ponudili to. Koliko procentov? Deset procentov 

samo. Deset procentov staršev uporablja elektronsko redovalnico pri nas, nič 

več. 

 

Matic: Vem, da je govora tudi o elektronskih evidencah, ampak poglejte, a ne. 

Uradne evidence so še zmerom papirnate. E-redovalnica je samo vzporeden 

način informiranja. Veljaven dokument je papirnata redovalnica in seveda 

papirnat dnevnik. Tukaj je pa ministrstvo dolžno te stvari vodit, tukaj se pa jaz 

ne bi šel nekih dvojnih evidenc. 

 

Matej: E-redovalnico smo pa v lanskem letu uvedli in v lanskem letu je bile 

približno 15 staršev, letos jih pa še toliko ni. Letos je samo približno 5 staršev 

zdaj oddalo vlogo. 

 

Lidija: Nimamo iz v bistvu čisto praktičnih razlogov, ker se nam zdi, da je še 

vedno no nenadomestljiv stik učitelja in staršev. In se mi zdi, da bi potem še, 

najbrž še kdo manjkrat prišel, kot je, kot sedaj. No, imamo pa zato veliko 

možnosti, a ne. Imamo popoldanske govorilne ure, dopoldanske govorilne ure, 

čas ko lahko po telefonu pokličejo in zaenkrat ni. Tudi ni bilo prav veliko pobud, 

no. Ena, dve.  
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Matej: Pomembno je pa še nekaj, a ne, da kar – če ste na spletni strani videli – 

kar nekaj učiteljev samih dodaja vsebine gor in to je tisto, kar smo naredili 

takrat. Je bila spletna stran taka, v drugem programu, da si moral dati 

računalničarki, ona je pa dala šele potem gor, a ne. Zakaj, to je brez veze. No in 

potem, ko smo prišli na ta jumle oziroma moodle, smo te stvari spremenili in 

zdaj lahko vsak nosilec posameznega področja aktualne novice da gor. Tudi ko 

smo v šoli v naravi. Če je tam računalnik, lahko takoj damo svežo novico – 

slikco pa novico iz šole v naravi recimo. Tako da, to je pomembna stvar tudi, a 

ne, da je tudi aktualna zgodba. 

 

Janez: V e-redovalnico se nismo spustili, ker tu je stvar – ne zato, da jo ne bi 

bili sposobni vsebinsko speljati, ampak bolj zato, ker mora biti strojna oprema 

takrat res sigurna, a ne. Ko bodo te stvari tako daleč, potem mora ta stvar biti 

za vse te incidente in vse te zadeve tako kot je klik pri banki, a ne.  

 

Damjana: E-redovalnico mi imamo, staršem jo ponujamo. Res da v prvem in 

drugem letniku, odziv staršev je pa pri tej populaciji izredno slab. (...) Če bom 

rekla 10 procentov, bom zelo veliko rekla. Zato, ker je populacija dijakov taka. 

Pa tudi staršev, a ne. Mi moramo vedeti, da na tej lokaciji, na tej šoli je tudi 

socialni status slabši. Kar pomeni, da vsi pravzaprav doma nimajo možnosti 

dostopa do interneta, tudi izobrazbena struktura je drugačna, kar pomeni, da je 

problem lahko tudi uporaba e-redovalnice s strani staršev, ker nenazadnje 

imamo mi tudi kar precej tujcev, to se pravi je tudi to ena bariera. (...) Mi se 

trudimo, da bi bil večji. Pa je relativno majhen, no. Jaz, ker prihajam pač iz 

gimnazije, iz ekonomske gimnazije, tam je bila situacija drugačna. Tam recimo 

od celotnega razreda, tričetrt jih je sigurno uporabljalo. 

 

Damjana: Na eni strani je prednost, ker se tudi profesorji zavedajo, da starši 

imajo nek neposreden vpogled v ocene. Na drugi strani pa je to seveda dodatna 

obveznost zaradi tega, ker pravzaprav gre za eno zapisovanje več, a ne. Ker 

klasična redovalnica kljub vsemu ostaja. Se pravi, da je treba eno oceno dvakrat 

zapisati: enkrat v klasično, enkrat še v e-redovalnico. Nenazadnje se potem še v 
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druge dokumente to zapisuje, a ne. Zdaj, če bi bila to neka baza, iz katere bi se 

lahko črpalo za vse, potem bi bilo seveda to lažje. Drugače pa je še eno dodatno 

delo več. 

 

Ravnatelj gimnazije, ki se za e-redovalnico še ni odločila, meni, da je 

mogoče problem tudi v sami naravi podatkov, ki jih le-ta posreduje. 

Staršem so namreč na voljo le številčne ocene, ki ne dajo dovolj 

kakovostne informacije o delu in uspešnosti učenca oziroma dijaka v šoli. 

Sam bi skušal uvedbo te aplikacije pospremiti s celostno prenovo načina 

ocenjevanja znanja v šolah. Tako bi e-redovalnica lahko postala vir več 

informacij, ki bi bile bolj kvalitativno obarvane in bi nudile nekakšno 

»diagnozo«, napoved učitelja o delu in uspešnosti učenca ali dijaka.  

 

Janez: Moja želja pa ideja je takšna, da bi v Sloveniji zelo preprosto idejo 

prodrli. (...) To pa pomeni – ta preprostost ideje je v tem, da bi v Sloveniji prešli 

od tega, da se ocenjuje znanje z nekimi ocenami, ki gredo od 1 do 5 in je med 

njimi ocena tudi 1 in da se v dobršni meri vedno išče pri ljudeh to, kaj niso 

naredili, kaj ne znajo – je nekoliko preživeta, a ne. Rad bi prešel na ono drugo 

stran, da se sistem postavi tako, da otrokom pa vsem nam oceniš to, kar si 

naredil, to, kar znaš. Zdaj, a je to dovolj ali ni, je druga zgodba. Ampak v osnovi 

bi moralo to biti. In pravzaprav, če imaš ene takšne možnosti, kjer lahko zbiraš 

vse te informacije zelo hitro – povratne, a ne – in je to na ravni nekega aktiva, 

neke stroke dogovorjeno, se lahko tudi za zelo normalne kriterije zmeniš. Potem 

lahko učitelj nek portfolio, neko malo širšo bazo podatkov tega zbiranja za 

vsakega dijaka dobi in pravzaprav dobi pravo osnovo. Tako kot zdravnik, a ne, 

dobi diagnozo, on reče - takole je z vami, ti si od 900 jabolk ali pa 900 kreditov 

zame dobil tam dobrih 700 in zame je to odlika, ali pa karkoli, a ne, in naredil si 

vse to – in skozi to pravzaprav zelo težko kdo z njim se pogaja ali je tista dvojka 

res dvojka, ali je tista petka res petka, ali je tista enka tista, ki jo mora še s 

tremi dvojkami popraviti pa ne vem kaj vse, a ne. 
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Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo kakšne ustaljene oblike komuniciranja s 

starši v elektronski obliki. Šole, z ravnatelji katerih smo se pogovarjali, 

imajo svojo spletno stran, ki je sicer različno ažurna, vendar služi objavi 

novic. Nekateri starši tudi vzpostavljajo stike z učitelji preko elektronske 

pošte (vendar je to bolj odvisno od učitelja samega), glavna oblika 

komunikacije o otroku v šoli pa je še vedno na osebni ravni. Ravnatelji so 

mnenja, da je tako prav. Osebni stik je po njihovem mnenju še vedno 

pomemben, stik preko elektronske pošte pa ustrezen bolj za 

vzpostavljanje stikov in za teme, ki niso neposredno povezane z dosežki in 

vedenjem otroka. 

 

Komunikacija s starši... 

Matic: S starši imamo komunikacijo tako, da smo vse starše že pred dvema 

letoma nagovorili, tiste, ki so pripravljeni svoj elektronski naslov nam v šoli 

pustiti, jim potem pomembnejše okrožnice, ki jih mi v šoli objavljamo, tudi vsem 

tem staršem na njihov mail pošljemo. Ampak takšnih staršev je spet približno 

samo 10 procentov,  ki so nam zaupali svoj mail in jim pošiljamo podatke in 

obvestila, ki so pomembna za otroke. 

 

Matej: Ena izmed stvari – imamo kontakte s starši, a ne, mogoče še to. Potekajo 

na različne načine. Eden od načinov, ki ga postopno, mi imamo vse spletne, 

naše naslove, objavljene na spletni strani naše šole, večinoma od vseh no. 

Čeprav tukaj so še dileme, ko smo se v letošnjem letu pogovarjali s starši, ker 

nekateri so želeli, da bi vsa komunikacija potekala preko maila. Sicer v Angliji 

smo to videli, da temu je tako, vsaj na nekaterih šolah, ampak mi pa si želimo, 

da poteka komunikacija tudi osebno. Ker se mi zdi da to prinaša tiste, res prave, 

rezultate lahko. 

 

Damjana: Tako kot recimo sama komunikacija ima svoje prednosti, ima tudi 

svoje pomanjkljivosti, a ne. Po eni strani jaz mislim, da dijaki imajo manj ovir 

pri tem. Zato, ker v bistvu je tudi lažje komunicirati po elektronski pošti in 
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marsikatere zadeve tudi lažje napisati, kot pa povedati. Tukaj se moramo 

zavedati, da gre tudi za osebne zadeve, ki jih je težko povedati, ali pa se je 

težko izpostavljati pred ostalimi sošolci in sošolkami. (...) Zdaj, kar se pa tiče 

staršev, je pa seveda ta varianta dobra, ker lahko imajo neposreden stik ali pa 

zelo hiter stik s kolegi in kolegicami, po drugi strani je pa lahko včasih tudi 

problem. To je tako, kot e-redovalnica, na enak način. Ti lahko vidiš ocene. Kaj 

se pa dejansko s tisto vzgojno problematiko dogaja, pa ne. Vsaj pri tej varianti, 

ki jo mi imamo.  

 

Damjana: Ja, jaz lahko kot bivša razredničarka povem, da določenih staršev 

nisem videla v celem letu, a ne. Pa sem imela prvi letnik, kar pomeni, da bi 

pričakovala zelo velik odziv, kontakt s starši, pa jih nisem videla, a ne. In 

potem, ko sem preverjala po telefonu – zakaj se niste oglasili, pa sploh veste, 

kaj se dogaja – so povedali »ja, saj ocene preverjamo po e-redovalnici, saj 

ostalo nas pa ne zanima«. Ker dejstvo je, da nekateri starši so usmerjeni 

izključno na uspeh in potem tolerirajo marsikaj. Tako da, to je prisotno.  

 

Predvsem eden od ravnateljev (ravnatelj gimnazije) je do države zavzel 

precej kritično pozicijo. Po njegovem mnenju bi morala država (oziroma 

ministrstvo) več prispevati k programski opremi na šolah. Če bi imeli 

enotne programe in delali po enotnih standardih, bi bil olajšan tudi nadzor 

nad delovanjem šolstva in torej tudi razvoj le-tega. 

 

Mnenje ravnateljev o IKT in aktivnosti s strani države... 

Matic: V bistvu pri nas ti, ponudniki programov, to so podjetja, ki samostojno 

nekaj naredijo in ponudijo šoli, šola pa potem to sama se odloči, in kupi. Pri nas 

ministrstvo za temi programi ne stoji, a ne. Kvečjemu daje mnenje, ali jim je, se 

zdi pametno, ali imajo zadržke do tega, ni pa nikoli ministrstvo, bom rekel, 

vsem šolam nekega takega programa še priskrbelo, a ne. 

 

Matic: V javnem šolstvu bi določene stvari, vse, ki jih neka stroka sodobna že 

obvlada in potrebe terjajo, bi morale biti kot en del, bom rekel, tiste 
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infrastrukturne podpore v javnem šolstvu, vsem dane. Da delujemo vsi po 

nekih, bom rekel, urejenih, enotnih principih, a ne. Potem bi bilo tudi lažje na 

nek način kontrolirati kako to javno šolstvo funkcionira ker, jasno, mi, kot javna 

šola, smo odgovorni ustanovitelju, državi, kako funkcioniramo. In bi bil tudi 

potem nadzor bolj enostaven, če bi videli, delujemo vsi po enotnih principih, 

uporabljamo ista orodja, je mogoče tudi predvideti na enoten način. To ni 

urejeno. 

 

Matej: Ministrstvo pa zdaj veliko kontaktira z nami preko svojega strežnika, z 

ravnatelji, no pa še nekaj učiteljev oziroma pomočnice pa nekaj ostalih delavcev 

administrativnih, ima dostop do zaprtih strani ministrstva, torej portalov, kjer so 

gor različne aplikacije. In te, to ministrstvo, moram priznat, zelo dobro razvilo. 

To sem jaz ene pet let prej videl v Belgiji, kako imajo. Da ne komunicirajo nič 

več preko pošte, ker nič več okrožnic doma dobimo preko navadne, klasične 

pošte, ampak vse dobimo preko – obvestilo samo, po mailu, da je pošta prišla. 

Dali so vsem ravnateljem prav ministrske e-naslove in komunikacija poteka tam. 

Jaz mislim, da je to velika prednost, a ne. (...) Prvič je hitrost informacije 

bistveno drugačna, potem papirja – sicer papir potem tisto sprintaš, kar te, a 

ne, za arhiv za šolo moraš – ampak drugače se pa te stvari vse drugače 

arhivirajo. (...) Pa še nekaj, a ne, tudi ostale stvari veliko lažje narediš. 

Naprimer ko imamo organizacijsko poročilo, ko je sistemizacija, poročilo o šolah, 

honorarjih – ne vem – nadomestne zaposlitve, prej je bilo vlogo posebej treba. 

To so zelo stvari dobre, ki jih je ministrstvo naredilo in nam na ta način sicer 

skrajšalo delo, čeprav posledično pa to pomeni veliko veliko več, veliko 

birokracije – dobro, ampak ta je bila tudi že prej prisotna. 

 

Ravnatelji vidijo naslednje prednosti uporabe IKT v šolah: 

- prihranek časa za uporabnike, 

- racionalizacija poslovanja šol, 

- učinkovitejše zbiranje in uporaba podatkov, 

- zanimivejši in pestrejši proces učenja za otroke, 
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- stvari so narejene za daljši čas (priprav ni potrebno vsako leto pisati 

na roko, lahko jih le obnovijo, dopolnijo) in 

- hitrejši pretok informacij in večja dostopnost. 

 

Prednosti rabe IKT... 

Matic: Jasno je, da če imaš takšne evidence, programe, da pomenijo seveda 

uporabniku – to je staršem – en bolj prijazen dostop do podatkov – tisti, ki želijo 

– hkrati pa šoli pomeni to tudi neko, lahko rečem, učinkovitejše zbiranje in 

uporabo podatkov.  

 

Matej: Ena izmed stvari je bila tudi ta, kot sem rekel, da stvari ni treba več pisat 

na roke, da so stvari, ko jih enkrat pripraviš – razen, ko doživljajo spremembe 

učni načrti – letnih priprav ni potrebno več spreminjat. Razen, samo, mislim, 

dodajati. In to je veliko lažje narediti na računalnik in to pomeni, da se je s tem 

zmanjšalo tudi posredno število gradiva v pisni obliki, bodisi tudi stiskanega. 

Zato ker pri nas imamo zdaj tak način, recimo vse letne priprave, vsi načrti – 

učitelj mora sicer imeti za sebe sprintanega, stiskanega, ampak za vse ostale 

stvari pa imamo vse na strežniku, in ne tiska nobeden, in tudi če pride 

inšpekcija, si lahko ogleda tam. 

 

Lidija: Prvič je bolj zanimivo. Drugič je večkrat uporabno. Potem je, možnost je 

spreminjanja. Recimo, ne, ti lahko dodajaš, odvzemaš. Pripraviš – kako bi rekla 

– osnutek, ne, in potem na podlagi tega dodajaš, spreminjaš in tako naprej. 

Predvsem je pa motivacija večja za otroke, no. Njim je to bolj zanimivo, če je to 

elektronsko. Več čutov angažira, a ne, in vse te stvari.  

 

Janez: Prav gotovo je učinkovitost lahko večja, tudi kvaliteta virov je lahko 

večja. Predvsem je pa moč nove sisteme, recimo sistem – prav ta, novi način 

vrednotenja znanja počasi vpeljati. Če te vrste podporo imaš, se to da narediti. 

Za razliko od tega, da bi moral vsak to ročno pisat in ne vem kaj vse, te 

povratne informacije pridobivat na ne vem kakšen način. Torej, ta tehnologija 

tudi neke nove pristope omogoča, ki jih je treba preizkusiti, smiselno potipati, 
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pa še kaj odkriti.  

 

Damjana: Zdaj, a je populacija še taka, v sodobnem času, da bi to obliko 

sprejela, je vprašanje. Po drugi strani pa zdaj te sodobne oblike, a ne. Samo ena 

powerpoint prezentacija se pa tudi ne izkaže vedno kot najboljša. Jaz recimo 

zdajle, ko sem spremljala delo kolegov in kolegic preko hospitacij, lahko povem, 

da sem pravzaprav potrdila svoje lastne izkušnje. Včasih je to dobro, je 

motivacijsko, te pritegne. Včasih pa potem gre zgolj za tisto prepisovanje iz teh 

predstavitev. Ali pa zgolj samo za to – kaj se bo pravzaprav pojavilo – ni pa take 

usmerjenosti na vsebino. Odvisno seveda tudi od tega, kako je pripravljena 

zadeva. (...) Jaz mislim, da tudi z enim gradivom v dveh oddelkih – včasih lahko 

delaš, ni pa nujno, ker je populacija druga. Treba se je potruditi na vse možne 

načine, da jih ti zmotiviraš, a ne. Zdaj, lahko je sodobna tehnologija ena 

motivacija, ni pa nujno. Jaz sem gledala recimo tam uporabo, pri matematiki, 

uporabo e-gradiv. Saj večinoma so dijaki sprejeli to kot zelo pozitivno. Recimo, 

izkazalo se je, da nekateri dijaki sicer niso ne vem kako uspešni, ampak to jih je 

pa potegnilo, a ne. Po drugi strani so imeli pa nekateri strašne probleme s 

tistim. Bi pa veliko lažje frontalno, z nekim papirjem, svinčnikom v roki, ne vem, 

konkretno narisali en graf. Tako da jaz ne bi tukaj posplošila. Daleč od tega.  
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