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POVZETEK

Anketa je potekala junija 1997 med vsemi šolskimi zavodi v Sloveniji, in sicer: dijaški
domovi, glasbene šole, osnovne in srednje šole ter vrtci. V anketo je bilo vkljucenih še devet
"dmgih zavodov" kot npr. zavodi za slušno prizadete, prehodni domovi, okrevališce na
Rakitni ipd. Na anketo so odgovorili v vec kot treh cetrtinah vseh zavodov, polovico
vprašalnikov so izpolnili ravnatelji oz. direktorji zavodov, tretjino pedagoški delavci, ostalo
pa strokovni sodelavci.

• Internet je zelo pomemben tako za izobraževalno, kot za administrativno in poslovno
dejavnost zavodov. Na lestvici od 1 do 5 je pomembnost za izobraževalno dejavnost
ocenjena s 4, za administrativno in poslovno dejavnost pa s 3,5.

• Na enega zaposlenega je v glasbenih šolah 17 ucencev, v dijaških domovih in srednjih
šolah med 10 in 12, v osnovnih šolah 10 ucencev, v vrtcih 7-8 otrok, v "drugih" zavodih
pa med 1 in 2 ucenca oz. gojenca.

• Z racunalniki so najbolje opremljeni zaposleni v "drugih" zavodih (z 2,6 racunalniki na
10 zaposlenih), v dijaških domovih in srednjih šolah (2,3), najslabše pa v vrtcih (1,1).

• Glede opremljenosti ucencev prednjacijo v "drugih" zavodih (11 racunalnikov na 100
gojencev). Z velikim zaostankom sledijo srednje šole (3,6 racunalnikov na 100 dijakov),
osnovne šole (2,9) in dijaški domovi (2,6). Na repu opremljenosti so otroci v vrtcih ter
glasbenih šolah. Z racunalniki so bolje opremljeni ucenci v manjših šolah, velike razlike
v opremljenost z racunalniki pa so tudi med regijami. Med osnovnimi šolami so nekoliko
bolje opremljeni (regije locimo na osnovi zacetne poštne številke): Murska Sobota ter
Maribor in Novo Mesto. Med srednjimi šolami izrazito izstopata obe primorski regiji
(Nova Gorica, Koper).

• Danes ima racunalnike povezane v lokalno mrežo 43% vseh zavodov, v kratkem bo ta
delež zrasel na skoraj 70%. Le v 11% zavodov nimajo in niso razmišljali o tem, da bi
racunalnike povezali v lokalno omrežje. Racunalnike imajo povezane v omrežje v vec kot
60% srednjih šol, še cetrtina srednjih šol pa povezavo racunalnikov nacrtuje. V vec kot
polovici osnovnih šol imajo racunalnike povezane v lokalno mrežo in v vec kot cetrtini to
povezavo nacrtujejo.

• Tisti, ki lastno lokalno omrežje imajo, praviloma imajo tudi pristop omrežja do Interneta
in podobno tudi tisti, ki omrežje nacrtujejo, nacrtujejo tudi pristop celotnega omrežja do
Interneta.

• Vec kot polovica šolskih zavodov že ima dostop do Interneta. V enem letu se je delež šol
z dostopom podvojil pri osnovnih šolah, v srednjih pa že presega 90%.

• Internet se bo v naslednjem letu uporabljal v še vecji meri kot danes - tako napovedujejo
v 80% vseh zavodov.



• Najpogosteje se Internet uporablja za komuniciranje z Ministrstvom za šolstvo in šport,
za pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih ter za izobraževanje ucencev in
zaposlenih.

• Skoraj polovica vseh srednjih šol se na lastnih WWW straneh že predstavlja, ali pa bo to
storila prav kmalu. Le malo manjši je delež dijaških domov z lastno stranjo, sledijo jim
osnovne šole. Najveckrat predstavitveno stran izdelujejo sami zaposleni, pri tem pogosto
sodelujejo tudi ucenci.

• Povprecna ocena zadovoljstva s ponudnikom dostopa do Interneta - ARNESom - je prav
dobro (4), kar znatno presega povprecno zadovoljstvo podjetij s komercialnimi
ponudniki.

• V najvec (94%) zavodih uporabljajo klicni dostop preko modema; le cetrtina (26%)
zavodov ima najeto linijo. ISDN imajo v 43% srednjih šol, nacrtujejo ga v 39% ter v 10%
osnovnih šol, nacrtujejo pa ga še v 70% osnovnih šol.

• Skoraj vsi zavodi, ki Internet uporabljajo, uporabljajo tudi elektronsko pošto, vecina tudi
WWW. Le malo zavodov uporablja elektronske konference, interaktivne storitve in
prenos podatkov s FTP-jem, pa še to praviloma v srednjih in deloma v osnovnih šolah.

• Dostop do interneta ima v povprecju cetrtina zaposlenih (v osnovnih šolah 23%, v
srednjih šolah 38%), vendar ima od teh le slaba polovica lastni email naslov. V osnovnih
šolah ima dostop do Interneta desetina ucencev, v srednjih šolah pa tretjina dijakov;
približno cetrtina ucencev/dijakov z dostopom ima tudi lastni email. Zavodi imajo srednje
podroben pregled nad aktivnostmi svojih uporabnikov na Internetu; pregled je strožji pri
ucencih kot pri zaposlenih.

• Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta je nizko; na lestvici 1-5 je ocenjeno z 2,5 med
zaposlenimi ter 2,9 med ucenci.
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Anketa je potekala po pošti.

Tre~ega junija letos smo na naslove vseh zavodov v Sloveniji prvic poslali anketo. Cez en teden smo se
vsem, ki so nam odgovore že poslali, zahvalili, ostale pa ponovno prosili, naj anketo izpolnijo. Cez
nadaljnih 14 dni smo vsem, ki nam do takrat niso odgovorili, ponovno poslali anketo. Odgovori so
prihajali še cel julij, avgusta je zacelo število izpolnjenih anket, prispelih na naš naslov, usihati, nekaj
anket pa je prispelo celo še v septembru.

K anketi smo priložili kuverto za odgovor, na kateri je bilo oznaceno (s "šifro projekta") za kateri zavod
gre. Podatek smo uporabili izkljucno za dolocitev tipa zavoda in za kontrolo prihajanja (vsako prispelo

.anketo smo zabeležili - tako lahko ugotovimo dinamiko odgovarjanja; tretji dopis smo poslali le
zavodom, ki nam do datuma pošiljanja le-tega še niso odgovorili).

Prvoten nabor respondentov je obsegal 887 naslovov. Naknadno smo ugotovili, da nekateri izmed njih
niso bili ustrezni.

Neustrezne naslove razdelimo v razrede:

• ni vzgojni oz. izobraževalni zavod (4 primeri);

• pojavlja se pri dveh tipih zavodov (srednji glasbeni šoli se pojavita na seznamih tako srednjih kot
glasbenih šol);

• dijaški dom spada k srednji šoli (1 primer) oz. vrtec spada k osnovni šoli (4 primeri);

• je vzgojni ali izobraževalni zavod, vendar ni tipa, ki je bil predviden (9 primerov);

• redundantna naslova (šoli z dvojezicnega obmocja se pojavita s slovenskim in italijanskim imenom);

• redundantni pomanjkljivi naslovi (del naziva ustanove - praviloma gre za daljše nazive - se pojavi
samostojno; morda gre za napako v eni izmed faz prenosa podatkov) (5 primerov).

(Tocen seznam vseh problematicnih naslovov se nahaja v Prilogi 1.)

tabela O.a: stopnja ustreznosti naslovov - po tipu zavoda

tip zavodašt. vseh zavodovšt. neustreznihšt. ustreznihstopnia ustr. (%)
dijaški dom

4324195,3
glasbena šola

5325196,2
osnovna šola

4421143197.5
gimnazija, srednja šola

145514096,6
vrtec

204819696.1
drugo

-"- 9" 9100.0

skupaj

8871986897,9

Z veliko gotovostjo trdimo, da je vrtcev, ki niso odgovorili, ker so v sklopu OŠ (in so zato z vidika
vzorcenja neustrezne enote) še precej vec, a nam tega niso eksplicitno sporocili. Enako velja za dijaške
domove, pri obeh pa je to razvidno iz naziva ustanove.
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Ker nam nekateri zavodi izpolnjenega vprašalnika niso vrnili v kuverti, ki smo jo priložili, sami pa niso
oznacili naziva ustanove (npr. s štampiljko), za štiri zavode nismo mogli dolociti tipa. Odgovore bomo
upoštevali le pri skupnih analizah.

Do zacetka oktobra smo prejeli (kakršenkoli) odgovor od 679 zavodov. S tem dnem srno zbiranje
zakljucili in morebiti še prispelih odgovorov ne bomo vec upoštevali.

tabela o.b: stopnja anketiranja - po tipu zavoda

odgovori
tip zavoda

št. ustreznihUpravi"nobenegazavmitveneustr.stopnja anketiranja

ooizovori
odgovorasodelovaniaodgovori (%)

dijaški dom

4129Il1O > 70.7

glasbena šola

5140101O ~ 78.4

osnovna šola

4313458141 > 80.0

gimnazija, srednja šola

14011425O1 ~ 81.4

vrtec

1961256551 > 63.8

drugo

99 100.0

neznano

44

skupai

872666192113 76.6

V nadaljevanju bomo prikazali odgovore za vse tipe zavodov skupaj in posebej po tipih zavodov.

Poglejmo si še sliko, ki prikazuje dinamiko prihajanja odgovorov:

graf o.c: dinamika odgovarjanja

120

10080]
60c: C.J::.~ 40

c. v>'<:C. 20o '5J1l
o

MI)

število dni od zai::e1kaanke1iranja

Tretji junij, dan ko je bil poslan prvi dopis, ima vrednost 0, vse ostale datume smo priredili tako, da
merijo število dni, ki so pretekli od tre~ega junija. Z navpicnimi crtkanimi crtami so oznaceni datumi, na
katere so bili poslani prvi, drugi in tretji dopis.

Najvec anket je prispelo nekaj dni po zacetku anketiranja, opozorilno pismo je povzrocilo še en "lokalni
vrh" krivulje, tretji "lokalni vrh" pa je nastopil dober teden po tretjem dopisu.



RIS 97 - anketa med šolskimi zavodi

REZULTAT!

1. Respondent
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o<

Ankete so bile sicer naslovljene na ravnatelja, oz. direktorja zavoda , vendar le-ti ankete niso vedno

sami izpolnili. Poglejmo, kakšno funkcijo v organizaciji imajo tisti, ki so anketo izpolnili:

tabela 1:funkcija respondenta v organizaciji

številodelež (%)veli. delež

direktor, ravnate1i

32148,248,7
vodstveni delavec

669.910,0
pedagoški delavec

22233,333,7
strokovni delavec

355,35,3
drugo

152,32,3

brez odgovora

71,1m.v.

V najvec primerih - skoraj polovici - so anketo res izpolnili ravnatelji zavodov. Dobro tretjino anket so
izpolnili pedagoški delavci, sledijo jim vodstveni delavci. Manjši delež anket so izpolnili strokovni in
drugi delavci.

tabela 1.a: funkcija respondenta v organizaciji - veljavni deleži po tipu zavoda

dijaškiglasbenaosnovnasrednja

dom

šolašolašolavrtecdrugo

direktor, ravnate1i

41474,448,330,163.912,5
vodstveni delavec

697,77,810,613.162,5

pedagoški delavec

48.32,636,351,317,212,5
strokovni delavec

7,76,74,42,512,5
drugo

3,47,70,93,53,3

brez odgovora (št.)

O11131

N
29403451141259

V treh cetrtinah glasbenih šol je anketo izpolnil direktor oz. ravnatelj. Prav tako so ravnatelji v vecini
sami izpolnjevali anketo v vrtcih. V skoraj polovici srednjih šol so izpolnili anketo ravnatelji in v dobri
tretjini pedagoški delavci. V dijaških domovih in še izraziteje v srednjih šolah so izpolnjevanje ankete
vecinoma raje prepustili pedagoškim delavcem.

o<

Pred nazivom in naslovom zavoda je pravzaprav pisalo "v roke ravnateljici", ker je prav v šolskih zavodih na
vodilnih mestih vec žensk. V pricujocem porocilu pri nazivih funkcij oseb sicer vedno uporabljamo moški spol,
seveda pa je s tem mišljena funkcija osebe (npr.: zaposlen v zavodu, vodstveni delavec, ucenec, ...) in ne njen
spol.

Naj na tem mestu omenimo tudi, da smo v porocilu za tiste, ki zavod obiskujejo praviloma uporabljali naziv
ucenec (prav tako v vprašalniku samem), ceprav je ustremejše poimenovanje še - glede na tip zavoda - dijak,
otrok ali gojenec.
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graf 1.a: funkcija respondenta v organizaciji - veljavni deleži po tipu zavoda
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Z ocenami od ena do pet so respondenti ocenjevali pomembnost Interneta za dejavnost njihovih
organizacij. Posebej so ocenjevali pomembnost za izobraževalno ter administrativno in poslovno
dejavnost.

a) za izobraževalno dejavnost

tabela 2a: pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost

številodelež (%)veli. delež
povsem nepomemben

..,
0.50,5.)

nepomemben
203.03,1

srednje pomembemben
15623,424,3

pomemben
19929,931,0

zelo pomemben
19228830,0

ne poznam
497.47,6

ne vem

')')

3,33,4

brez odgovora
253,8m.v.

V cetrtini vseh zavodov je Internet vsaj srednje pomemben za njihovo izobraževalno dejavnost, v še vec
zavodih pa menijo, da je Internet precej ali zelo pomemben. V primerjavi z njimi je delež tistih, ki se jim
Internet za njihovo izobraževalno dejavnost ne zdi pomemben, zanemarljiv. Dokaj visok je delež tistih,
ki Interneta ne poznajo (8%) in malo manjši tistih, ki ne vedo, kako pomemben je (bi bil) za njihovo
izobraževalno dejavnost.
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b) za administrativno in poslovno dejavnost

koncno Qorocilo 9

Internet je pomembnejJi za
jzobra!evalno kot

administrativno dejavnost.

tabela 2b: pomembnost Interneta za administrativno in poslovno dejavnost

številodelež (%)veli. delež
povsem nepomemben

142.12,5
nepomemben

649,611,3
srednje pomembemben

16424629,0
pomemben

14521,825.7
zelo pomemben

10816,219,1
ne poznam

46698 1
ne vem

243,64,2
brez odgovora

10115,2m.v.

Najvec respondentom (29%) se zdi Internet srednje pomemben za njihovo administrativno in poslovno
dejavnost, sledijo jim tisti, ki menijo, da je pomemben (cetrtina respondentov) in tisti, ki menijo, da je
Internet zelo pomemben za njihovo administrativno in poslovno dejavnost (vsak peti respondent). Le
vsak sedmi respondent meni, da Internet (sploh) ni pomemben za administrativno in poslovno dejavnost
zavoda, kjer je zaposlen.

tabela 2e: pomembnost Interneta za izobraževalno ter administrativno in poslovno dejavnost
(upoštevane le oeene od 1 do 5) - srednje vrednosti po tipih zavodov

za izobraževalnoza admin. in poslovno
dejavnost

de'avnost

povp.

std.odkl.Npovp.std.odk1.N

dijaški dom

4.00000,748326328001.021425

glasbena šola
3,72731,1205223.73681.284219

osnovna šola
3,93200,88563093,42581,0527256

srednja šola
4,15930,85111133 79811.0828104

vrtec
3,91950,9428873,60260,930678

drugo
4,11110,781793,66671,00009

neznano

4,50001,000043,75001,25834

skupaj
3,9532,89395703,54341,0559495

Pri izracunu srednjih vrednosti smo upoštevali le tiste, ki so ocenili pomembnost z oceno od ena do pet
(nismo upoštevali odgovorov "ne vem" in "ne poznam").

Primerjava srednjih vrednosti nam potrdi preJsnJe
ugotovitve: v povprecju je pomembnost Interneta za
izobraževalno dejavnost ocenjena s 4 (precej pomemben),
pomembnost za administrativno in poslovno dejavnost pa s
3,5 (srednje do precej pomemben). Tako je Internet za
polovico ocene pomembnejši za izobraževalno kot za administrativno in poslovno dejavnost zavodov.

Najvecjo pomembnost za izobraževalno dejavnost pripisujejo Internetu respondenti iz srednjih šol, brez
vecjih razlik jim sledijo "drugi" zavodi, dijaški domovi, osnovne šole, vrtci in glasbene šole.

Razlike v povprecnih ocenah pomembnosti Interneta za administrativno in poslovno dejavnost med
razlicnimi tipi zavodov so malenkost vecje kot pri oceni pomembnosti Interneta za izobraževalno
dejavnost, vendar tudi tu ne bistvene. Najmanjšo pomembnost za administrativno in poslovno dejavnost
pripisujejo Internetu v dijaških domovih, najvecjo pa v glasbenih šolah. Edino v glasbenih šolah menijo,
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da je Internet celo malenkost pomembnejši za njihovo administrativno in poslovno kot za izobraževalno
dejavnost.

graf 2c.1: pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost (upoštevane le ocene od 1 do 5) 
srednje vrednosti po tipih zavodov
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graf 2b: pomembnost Interneta za administrativno in poslovno dejavnost (upoštevane le ocene od 1
do 5) - srednje vrednosti po tipih zavodov
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3. Število vseh zaposlenih in število ucencev v posameznem zavodu

a) število zaposlenih

Respondente smo povprašali tudi po velikosti njihovega zavoda. Zanimalo nas je, koliko je v
organizaciji zaposlenih, in sicer administrativnih, pedagoških in drugih delavcev skupaj, ter koliko
ucencev šteje njihov zavod. Ta podatek je pomemben za izracun razmerja med številom zaposlenih in
številom ucencev ter razmerja med številom zaposlenih, oz. številom ucencev in številom racunalnikov
(vprašanje št. 4).

tabela 3a.]: število zaposlenih po ral.redih

števijodeJež (%)veji. deJež
1 - 19

8112,2133
20 - 39

]5523,325,4
40 - 59

18527.830.3
60 - 79

102]5,316,7
80 - 99

324,85,2
100 in vec

558,39,0
brez odgovora

568,4m.v.

V najvec zavodih (30%) je med 40 in 60 zaposlenih, sledijo jim tisti, ki imajo med 20 in 40 zaposlenih
(cetrtina) in tisti, kjer je od 60 do 80 zaposlenih (17%).

tabela 3a.2: povprecno število zaposlenih - po tipih zavodov

Wl'(Q . št•. ~~t>J.lili.~.:mmu:riQ.i. QQk.!JW.N
dijaški dom

29,25932XJ,of852i'
,glasbena šola

22,359015,030639
osnovna šola

46,703223.,2478310

gimnazija srednja šola
67,066039,22] 5106

vrtec
65,110251,31611] 8

drugo
68,125062,08628

neznano
62,500045,96192

skupaj
51,806635,99] 9610

Glede na tip zavoda so najvecje organizacije (organizacije z najvec zaposlenimi) "drugi" zavodi s
povprecno 68 zaposlenimi, sledijo jim srednje šole s povprecno 67 zaposlenimi in vrtci s še enim
zaposlenim manj, najmanj zaposlenih pa imajo glasbene šole (povprecno 25).
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b) število ucencev

tabela 3b.1: število ucencev po razredih

številodelež (%)veli. delež
1 - 49

101,51,7
50 - 99

203,03,3
100 - 249

11517.319,2
250 - 499

20731,134,6
500 - 999

19028,531,8
1000 - 1499

466,97,7
1500 - 1999

60,91,0
2000 in vec

40,60,7

brez odgovora

6810,2m.v.

koncno Qorocilo 12

Zavodi se, glede na število ucencev, oz. dijakov, otrok ali gojencev, mocno razlikujejo. Med njimi so
taki, ki imajo le po nekaj ucencev in taki, ki jih imajo cez 3000.

V dobri tre~ini zavodov je med 250 do 500 ucencev, malo manj zavodov vkljucuje med 500 in 1000
ucencev, vsak peti zavod pa šteje med 100 in 250 ucencev.

tabela 3b.2: povprecno število ucencev - po tipih zavodov

pOVD.št. ucencevstandardni odklonN

dijaški dom

302,2759219791329

glasbena šola

361,5135233,975537

osnovna šola

464,9903253 7621309

gimnazija. srednja šola

776,2547496,0943106

vrtec

456,4444354,1088108

drugo

--

115,2857 94,61457

neznano

750,0000494,97472

skupaj

501,1873352,9990598

Glede na število ucencev so najvecje organizacije srednje šole, ki jim sledijo osnovne šole in vrtci,
povprecno najmanj ucencev štejejo "drugi" zavodi.

Razlike v povprecnem številu ucencev glede na tip zavoda so velike (med najvecjim in najmanjšim je
razlike skoraj za faktor 6), standardni odkloni pa nam povejo, da so velike razlike v številu ucencev tudi
znotraj vsakega tipa zavoda.

Izracunali smo tudi, za koliko ucencev v povprecju "skrbi" en zaposlen.
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tabela 3c.1: število ucencev na zaposlenega - po razredih

številodelež (%)veli. delež
do 3

121,82,1
3 - 6

538,09,2
6-9

17626,430,4
9 - 12

20130,234,7
12-15

9213,815,9
15-18

314.75,4
18 - 25

121,82,1
26 - 40

20,30.3
nad 90

60,9m.v.
b. o. (a ali b)

8112,2m.v.

koncno Qorocilo 13

enega

Število ucencev na zaposlenega raste s predvsem vzgojno-varstveno funkcijo zavoda, oziroma pada s
primarno izobraževalno funkcijo zavoda. Dalec
najmanj ucencev na zaposlenega (1-2) je v "drugih"
zavodih, kar seveda ni presenetljivo, saj so v tej skupini
zavodi za ucence s prilagojenim programom in
posebnimi zahtevami .

Številke so dokaj razlicne, najpogosteje (v dveh tretjinah vseh zavodov) pa je med 6 in 12 ucencev na
enega zaposlenega.

Zanimivejši je pregled razlik razmerja števila zaposlenih in števila ucencev med razlicnimi tipi zavodov:

tabela 3c.2: povprecno število ucencev na zaposlenega - po tipih zavodov

povp. št.
ucencev na zaposl.

standardni odklonN
diiaški dom

10,45944,977627

glasbena šola
16,99965,479337

osnovna šola
9,68402,3573298

gimnaziia, srednia šola

11 42743,7544104

vrtec

7 38681,7730104

drugo

1 48690,40307

neznano

12,45611,24052

skupaj
9,99863,8220579

Število ulencev na zaposlenega
je velje v zavodih s primarno

vzgojno-varstvenim pomenom in
manjJe v zavodih, kjer je

. v . v II pomembnejkt izobrafevalnaManj kot 10 ucencev na enega zaposlenega Je se v k•.• v v· • om onenta.
vrtcIh In osnovmh solah. V povpreCjU en zaposlen skrbI p II
za 10-11 dijakov v dijaških domovih in 11-12 dijakov v srednjih šolah, najvec ucencev na
zaposlenega (17) pa je v glasbenih šolah.
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4. Število racunalnikov
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Zanimajo nas je tudi, koliko racunalnikov imajo v posameznem zavodu. Posebej smo povprašaJi po
številu racunalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni in po številu racunalnikov, ki jih uporabljajo
ucenci. Iz teh dveh podatkov se, žaJ, ne da enolicno izracunati števila vseh racunaJnikov, ki jih imajo v
posameznem zavodu, saj v nekaterih zavodih ucenci uporabljajo racunalnike, ki jih sicer uporabljajo
tudi zaposleni, v drugih pa imajo racunalnike, ki so namenjeni samo ucencem. AnaJize, ki vkljucujejo
število racunaJnikov so zato locene v dva dela: posebej za zaposlene in posebej za ucence.

a) racunalniki, ki jih uporabljajo samo zaposleni

tabela 4a.l: število racunalnikov, kiji uporabljajo samo zaposleni - po razredih

številodelež (%)velj. delež
nic

50,80,8
1 - 2

10315,515,6
3 - 5

21732,632,8
6-9

18928,428,5
10-14

8212,312,4
15 - 20

395,95,9
21 - 27

101,51,5
28 - 50

121,81,8
51-135

50,80,8
brez odgovora

40,6m.v.

V najvec zavodih (61%) imajo zaposleni na razpolago med 3 in 9 racunalnikov. V manj kot 1%
zavodov zaposleni nimajo niti enega racunalnika, v kar 16% pa le enega ali dva.

tabela 4a.2: povprecno število racunalnikov, kiji uporabljajo samo zaposleni - po tipih zavodov

povp. št.
racunalnikov

standardni odklonN
dijaški dom

6,37936.343829

glasbena šola
2,20001,417840

osnovna šola
6 69684,7764343

gimnazija, srednja šola
14,071416,4638112

vrtec
5,08004,4115125

drugo
11,88895,01119

neznano
10,00004,54614

skupaj
7,4441I 8,6026662

Z racunalniki so dalec najbolje "založeni" zaposleni v srednjih šolah in "drugih" zavodih, v povprecju
imajo zaposleni v vsakem zavodu na voljo 14 oz. 12 racunalnikov. Razlike med srednjimi šolami so zelo
velike (standardni odklon celo presega srednjo vrednost). Na to v veliki meri vplivajo razlike v velikosti
šol (primerjavo števila racunalnikov glede na število zaposlenih si bomo ogledali v tabeli 4a.4). Srednjim
šolam sledijo osnovne šole, dijaški domovi in vrtci s povprecno 6-7 racunalniki (tudi med njimi so
razlike zelo velike), najmanj racunalniko\' pa imajo zaposleni v glasbenih šolah - v povprecju 2.

Seveda te številke same po sebi ne povejo veliko, ce ne upoštevamo števila zaposlenih, zato si oglejmo
naslednji tabeli.
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tabela 40.3: povprecno število racunalnikov na 10 zaposlenih - po razredih

številodelež (%)veli. delež
mc

50,80,8
do 1

23235.038,2
1 - 2

25338,241,9
2-3

649,710,5
3-4

203,03,3
4-5

71,11,2
5 - 10

182,73,0
vec kot 10

71,11 2

3a ali 4a=b.o.

568,5m.v.

V dveh petinah (38%) vseh zavodov ima 10 zaposlenih na razpolago (ne glede na dejansko uporabo)
manj kot en racunalnik, v 42% zavodov pa ima 10 zaposlenih na razpolago en do dva racunalnika. V
vec kot 80% vseh zavodov ima 10 zaposlenih na razpolago manj kot 2 racunalnika. V le 9% zavodov
ima po 10 zaposlenih na voljo vec kot 3 racunalnike.

tabela 40.4: povprecno število racunalnikov na 10 zaposlenih - po tipih zavodov

povp. št. racun.
na 10 zaposI.

standardni odklonN

dijaški dom

2 30081,547027

,glasbena šola

1 14530,796539

osnovna šola

1 85533,5884310

gimnazija, srednja šola

2,27082,4408104

vrtec
1,11841,8170118

drugo

263862,01488

neznano

1,24560,12412

skupai
1,76592 9273608

Z racunalniki so najbolje opremljeni zaposleni v "drugih" zavodih, kjer si 10 zaposlenih deli povprecno
vec kot dva in pol racunalnika.

Sledijo jim zaposleni v dijaških domovih in srednjih šolah, kjer ima po 10 zaposlenih na voljo 2,3
racunalnika.

V osnovnih šolah ima po 10 zaposlenih možnost uporabe v povprecju malo manj kot dveh
racunalnikov.

Najslabše pa so z racunalniki opremljeni zaposleni v glasbenih šolah in vrtcih, kjer imajo na vsakih 10
zaposlenih v povprecju le en racunalnik.
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graf 4a.4: povprecno število racunalnikov na 10 zaposlenih - po tipih zavodov
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b) racunalniki, ki jih uporabljajo ucenci

tabela 4b.l: število racunalnikov, kijih uporabljajo ucenci - po razredih

številodelež (%)veli. delež
nic

11016517,3
1 - 3

497,47,7
4-6

7110,711,1
7-9

11817,718,5
10 - 15

17526,327,5
16 - 20

548 18,5
21 - 409

446,66,9
41 - 100

142,1')')-,-
100 in vec

')0,30,3
brez odgovora

294,4m.v.

Število racunalnikov, ki jih uporabljajo ucenci je med posameznimi zavodi precej razlicno. V slabi
polovici zavodov imajo ucenci na razpolago med 7 in 15 racunalnikov. V kar 16% zavodov nimajo

ucenci možnosti uporabe niti enega racunalnika, v vsakem desetem zavodu imajo ucenci možnost
uporabljati vec kot 20 racunalnikov.
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tabela 4b.2: povprecno število racunalnikov, kijih uporabljajo ucenci - po ripih zavodov

povp. št.standardni odklonN
racunalnikov dijaški dom

6,65527,062429
glasbena šola

0,0938O 530332
osnovna šola

10,686219.0247341

gimnazija, srednja šola
23,675721.2514111

vrtec
3,79465,1695112

drugo
8,75006,81918

neznano
13,50005,06624

skupaj
11,015717,9803637

Tako kot pri povprecnem številu racunalnikov, ki jih uporabljajo zaposleni, tudi pri povprecnem številu
racunalnikov, ki jih uporabljajo ucenci, prednjacijo srednje šole, ki jim sledijo osnovne šole, "drugi"
zavodi, dijaški domovi in vrtci. Število racunalnikov, ki jih uporabljajo ucenci v glasbenih šolah je
zanemarljivo.

Seveda nam samo število racunalnikov v zavodu ne pove veliko, ce ne upoštevamo tudi števila ucencev,
ki so jim ti racunalniki namenjeni, zato si poglejmo še naslednji tabeli:

tabela 4b.3: povprecno racunalnikov na 100 ucencev - po razredih

številodelež (%)veli. delež
nic

11016518,7
do 1

497483
1 - 2

14722 125 O
2-3

12318 520,9
3-4

7110712,1
4-5

335.05.6
5 - 10

446675

vec kot 10
121,820

3b ali 4b=b.o.
7711,6m.\'.

V skoraj vsakem petem zavodu ucenci nimajo na razpolago niti enega racunalnika. V skupaj vec kot
cetrtini zavodov pa ima po 100 ucencev na razpolago manj kot en racunalnik. V cetrtini zavodov imajo
ucenci na razpolago od enega do dva racunalnika in v vsakem petem zavodu (21%) od dva do tri
racunalnike.

V manj kot 10% zavodov lahko po 100 ucencev uporablja v povprecju vec kot 5 racunalnikov.
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in

en ralunalnik na dva
osnovnoJolska razreda.

En ralunalnik v vsakem

srednjeJolskem razredu

tabela 4b.4: povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po tipih zavodov

povp. št. racun.
na 100 ucencev

standardni odklonN
dijaš16dom

2,61522 349329
glasbena šola

0,01560.088432
osnovna šola

2,5160'),0534308
gimnazija, srednja šola

3,57932,9023102
vrtec

1,23842,2445109
dru.go

10 94077,64417
neznano

1,57950,94822
skupai

2,42972,6673589

Podat16 v tabeli 4b.6 kažejo na to, da so z racunalni16 dalec najbolje opremljeni ucenci "drugih"
zavodov (11 racunalnikov na 100 ucencev).

Z veliko razliko jim sledijo srednje šole (s po 3,6 racunalnikov na 100 dijakov), dijaš16 domovi (s
povprecno 2,6 racunalnika na 100 dijakov) in osnovne šole (s po
2,5 racunalnika na 100 ucencev).

Na repu opremljenosti so otroci v vrtcih, kjer imajo le dober
racunalnik na 100 otrok in glasbene šole, kjer ucenci racunalnikov
prakticno ne morejo uporabljati. Le v eni glasbeni šoli so odgovorili
na obe vprašanji, iz katerih smo podatek izracunali, zato rezultat
nima pravega statisticnega pomena.

Za vse tipe zavodov velja, da obstajajo dokaj velike razlike v
razmerjih med številom racunalnikov in številom ucencev (standardni odkloni so ponekod celo vecji od
srednjih vrednosti). Najvecje razlike v opremljenosti z racunalni16 so v vrtcih.

graf 4b.4: povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po tipih zavodov

dijaški dom

glasbena šola

osnovna šola

srednja šola
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12
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Opremljenost sicer je odvisna od tipa zavoda, zanimivo pa je ugotoviti tudi, kaj vpliva na razlike med
zavodi znotraj posameznega tipa. Na opremljenost z racunalni16 v posameznem zavodu vplivajo razne
okolišcine: od objektivnih dejavnikov (npr. financne zmožnosti, razvitost obcine, pomoc širše družbene
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skupnosti) do subjektivnih (npr. motivacija samega vodstva posameznega zavoda) in tudi od programa
(kar je pomembno za razlike ned srednjimi šolami). Glede na razpoložljive podatke (tiste, ki smo jih z
anketo merili) smo analizirali povezanost opremljenosti z racunalniki z velikostjo zavoda (število
ucencev) in regijo. (Regijo smo "izracunali" iz poštne številke).

tabela 4b.5: korelacijski koeficienti, ki merijo soodvisnost velikosti šole Z racunalniško
opremljenos(jo - po tipjh zavodov

korelacijski koef.stopnja tveganjaN
dijaški dom

*0,19019
glasbena šola

*0,38331
osnovna šola

-0,43010,000306

gimnaziia, srednja šola
-0,33710,001102

vrtec
-0,28010,004103

drU!w

*O 1137
neznano

**")

skupaj
-,21790,00580

* - statisticno neznacilne povezave (zaradi prernajnega števila enot v analizi)

Med velikos~o šole, oz. vrtca obstaja povezava. Prikazane povezave sicer niso posebno mocne, vendar
lahko recemo, da imajo ucenci v šolah z vec ucenci (vrtci z vec otroki) na razpolago v povprecju manj
racunalnikov, kot v tistih šolah (vrtcih) z manj ucenci (otroki).

Poglejmo si še razlike v opremljenosti ucencev z racunalniki po regijah. Navedeni so samo rezultati za
tiste tri tipe zavodov, pri katerih je število enot dovolj veliko za analizo po podskupinah.

tabela 4b. 6: povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po tipih zavodov in regijah

osnovne šolesredn.ie šolevrtci

regija

povp.std. odkl.Npovp.std. odkl.Npovp.std. odkl.N

LJ
2,14051 1309763,53942,1841280,81861,259520

MB
2,62091 5720712,65941,4372260,47521,136114

CE
2,46972 2483371.89611,9606100,09350,168411

KR
1,98991,3985?"2,63261,4430100,90420,77909--'

GO
2,53012,2829164,48271,595561,85281,645412

K.P
2,38011 5412276,25346,1 055130,89341,887714

NM
2.84402 7835353,94552,254351,80983,969121

MS
3,68483,9519?"3,40890,877641,13151,49188--'

sh.llpai
2,51601,05343083,57931.90231011,23841.2445109

Najbolje so z racunalniki opremljeni osnovnošolci v Prekmurju in na Dolenjskem, nadpovprecno še na
obmocju Maribora, najslabše gorenjski osnovnošolci.

Najbolje so z racunalniki opremljeni primorski srednješolci, nadpovprecno dolenjski, najslabše pa
štajerski in gorenjski.

Najboljše možnosti racunalniškega opismenjevanja že vrtcih imajo otroci v dolenjskih vrtcih in vrtcih z
goriškega obmocja, najslabše tisti v štajerskih in ljubljanskih.

Med regijami sicer so razlike, vendar so pogosto velike razlike tudi znotraj regij (v primerih, kjer je
standardni odklon visok v primerjavi s povprecjem). V teh primerih gre razlike prej pripisati že
omenjenim objektivnim in subjektivnim dejavnikom.
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graf 4b. 6.1:povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po regijah - OSNOVf\lE ŠOLE
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graf 4b. 6.2: povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po regijah - SREDNJE ,~OLE
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graf 4b. 6.3: povprecno število racunalnikov na 100 ucencev - po regijah - VRTCI
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Prav za konec poglavja o opremljenosti z racunalniki pa si poglejmo še graficno ponazoritev povezave
racunalniške opremljenosti zaposlenih in ucencev. Vsak zavod je na grafu predstavljen s svojo tocko.

Prikazani niso tisti zavodi, katerih vrednosti pri eni ali drugi spremenljivki so previsoke ("outlierji"). Ce
bi jih namrec prikazali, bi se celotna slika tako skrcila, da bi bila glavnina povsem nepregledna.

Presenetljivo je, da se ne kaže linearna povezanost, kar pomeni, da ne velja, da so v zavodih, kjer so z
racunalniki bolje opremljeni ucenci, bolje opremljeni tudi zaposleni ali obratno.

graf 4.c: opremljenost Z racunalniki med ucenci in med zaposlenimi - po posameznem zavodu
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5. Imate racunalnike povezane v lokalno omrežje?

V anketi smo postavili tudi vprašanje o povezanosti racunalnikov v lokalno omrežje. Zanimalo nas je,
ali imajo zavodi racunalnike že danes povezane v lokalno omrežje, oziroma, ali vzpostavitev lastnega
lokalnega omrežja pripravljajo, nacrtujejo, ali vsaj razmišljajo o njej.

tabela 5: lokalno omrefje in nacrti

številodelež (%)velj. delež
DA

28142,242,8
nacrtuiemo

16624,925,3
smo razmišljali

14021,021,3
NE

7010,510,7
brez odgovora

91,4m.v.

Danes ima racunalnike povezane v lokalno mrežo 43% vseh zavodov, v kratkem bo ta delež zrasel na
skoraj 70%. Le v 11% zavodov nimajo in niti niso razmišljali o tem, da bi racunalnike povezali v
lokalno omrežje.

Poglejmo si še povezanost racunalnikov v omrežje glede na tipe zavodov:

tabela 5: lokalno omrefje in nacrti - veljavni deleži po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo
DA

1485,150,661,421,137,5
nacrtujemo

48 123,127,225,416,325,0
smo razmišljali

25928,216,713,237,437,5
1\TE

11,143,65,6 25,2
brez odgovora (št.)

213O21
N

29403451141259

Racunalnike imajo povezane v omrežje v vec kot 60% srednjih šol, še cetrtina srednjih šol pa povezavo
racunalnikov nacrtuje - in v prav nobeni ne pravijo, da o povezavi racunalnikov v lastno lokalno
omrezje še niso razmišljali.

V vec kot polovici osnovnih šol racunalnike že imajo povezane v lokalno mrežo in še v vec kot cetrtini
šol to povezavo nacrtujejo.

Tudi v vec kot 60% "drugih" zavodov lastno lokalno omrežje že imajo oz. ga bodo imeli kmalu.

Delež dijaških domov, v katerih racunalnike že imajo povezane v lastno lokalno omrežje je sIcer
skromnejši (15%), vendar v skoraj polovici primerov lastno racunalniško omrežje že nacrtujejo.

V vrtcih so za povezavo racunalnikov v lokalno mrežo manj zainteresirani - manj kot 40% vrtcev
omrežje že ima ali pa ga nacrtuje.

Najmanj je povezava racunalnikov v lokalno mrežo zanimiva za glasbene šole, saj jih še najvec med
njimi (43% vseh glasbenih šol) racunalnikov v lastno lokalno mrežo ne namerava povezati.
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graf 5: lokalno omre~e in nacrti - veljavni deleži po tipih zavodov
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6. Koliko racunalnikov je (bo) povezanih v omrežje?

Tiste, ki vsaj razmišljajo o vzpostavitvi lokalnega racunalniškega omrežja smo povprašali, koliko
racunalnikov nameravajo povezati v omrežje.

tabela 6: število racunalnikov v omre~u

številodelež (%)velj. delež
2-5

598,912,9
6 - 10

15623,434,1
11-15

11817.725,8
16 - 20

558,312,0
21 in vec

6910,415,1
b.o.

13019,5m.v.
nilne bo omrežja

7911,9m.v.

Velik delež manjkajocih odgovorov gre na racun tistih, ki so zaenkrat le razmišljali o povezavi
obstojecih (in novih) racunalnikov v omrežje in še ne vedo koliko racunalnikov bo omrežje sestavljalo.

V vsakem osmem zavodu so (bodo) lokalne mreže skromne, saj je (bo) v njih povezanih le od 2 do 5
racunalnikov. V tretjini zavodov je (bo) v omrežje povezanih od 6 do 10 racunalnikov, v cetrtini 1I do
15, v slabih 30% zavodov pa vec kot 16 racunalnikov.
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tabela 6.a: število racunalnikov v omrefju - veljavni deleži po tipih zavodov

dij aškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo

2-5
40,0100,06,65,338,2

6 - 10
26,7 40,719,132,757 1

11-15
13,3 34,89,616,428,6

16 - 20
13,3 10,620,27,3

21 in vec
6,7 7,345,75,514,3

brez odgovora (št.)
9135020371

ni/ne bo omrežja (št.)
51822 331

N
29403451141259

Seveda je število racunalnikov, povezanih v omrežje, neposredno povezano s številom racunalnikov, ki
jih zavod sploh premore. Tako imajo najvecja omrežja - omrežja z najvec racunalniki - v srednjih šolah;
skoraj polovica jih namrec ima, oz. nacrtuje omrežja z vec kot 20 racunalniki.

Tri cetrtine osnovnih šol že ima ali pa nacrtuje omrežja s 6 do 15 racunalniki, vecina (57%) "drugih"
zavodov ima, oz. bo imela omrežja s 6 do 10 racunalniki. V dijaški domovih imajo, oz. nacrtujejo
manjše lokalne mreže - tri cetrtine vseh mrež v dijaških domovih je, oz. bo sestavljenih iz 10 ali manj
racunalnikov. Tudi v vrtcih so (bodo) omrežja manjša - v vecini (70%) bodo sestavljena iz 10 ali manj
racunalnikov in v vseh glasbenih šolah, v katerih so na vprašanje sploh odgovorili, imajo oz. nacrtujejo
povezavo do pet racunalnikov v lastno lokalno omrežje.

Žal nismo mogli izracunati deleža racunalnikov, povezanih v mrežo, ker nismo imeli podatka o
skupnem številu racunalnikov v posameznem zavodu (zaradi že omenjenega možnega pokrivanja števila
racunalnikov, ki jih uporabljajo samo zaposleni in tistih, ki jih uporabljajo (tudi) ucenci), ceprav je
mogoce izdelati dovolj dobre ocene.

7. Ali ima (bo imelo) celotno omrežje pristop do Interneta?

Pristop celotnega omrežja do Interneta omogoca kvalitetnejšo uporabo Interneta. Zato smo postavili
tudi vprašanje o pristopu in nacrtih glede pristopa celotnega omrežja do Interneta.

Odgovore smo primerjali z odgovori na 5. vprašanje o že obstojeci povezanosti racunalnikov v lokalno
omrežje.

tabela 7: pristop celotnega omrefja do Interneta

številodelež\'elj.
(%)

delež
DA

29243,855,1

nacrtujemo

1"''''20,023,8jj
smo razmišljali

11717,619,8
NE

71,11,2
brez odgovora

385,7m.v.
ni/ne bo omrežja

7911,9m.v.

imate racunalnike (že)
povezane v omrežje'?

da

nacrt.razm.
176 (64%)

90 (57%)26 (22%)

68 (25%)

52 (33%)13 (11%)

25

(9%)16 (10%)76 (65%)

5

(2%) 2(2%)
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Skoraj vsa
lokalna

omrefja z
dostopom do

Interneta.

Med tistimi, ki lokalno omrežje že imajo, imata dve tretjini preko omrežja tudi dostop do Interneta, še
cetrtina pa dostop nacrtuje.

Podobno je s tistimi, ki nacrtujejo povezavo racunalnikov v omrežje: 57%
nacrtovanih omrežij bo zanesljivo imelo dostop do Interneta, nadaljnih 33%
pa dokaj verjetno.

Skoraj v dveh tretjinah zavodov (65%), v katerih so že razmišljali o povezavi
racunalnikov v lokalno omrežje, so razmišljali tudi o pristopu celotnega
omrežja do Interneta, preostali pristop nacrtujejo (11%) ali pa ga bodo celo
zanesljivo imeli (22%).

tabela 70.1: pristop celotnega omrefja do Interneta (samo tisti, ki omrefje že imajo) - veljavni deleži
po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo

DA
50,050,062,577,946,233,3

nacrtujemo

50,0 26,820,619,233,3
smo razmiš!iali

50,010,71,515,433,3
NE

19,2

brez odgovora (št.)

52

N
4217370263

Pri tej tabeli naj najprej opozorimo, da so absolutne številke tako imenovanih veljavnih odgovorov zelo
majhne - z izjemo osnovnih in srednji šol, tako da so prikazani deleži le informativni in niso posplošljivi.

Kljub vsemu lahko samo potrdimo prejšnjo ugotovitev, in sicer, da tisti, ki racunalnike že imajo
povezane v omrežje, v vecini že imajo, ostali pa nacrtujejo dostop celotnega omrežja do Interneta.
Izjema so nekateri vrtci, ki omrežja ne nameravajo povezati v Internet.

tabela 70.2: pristop celotnega omrefja do Interneta (upoštevani le tisti, ki lastno lokalno omrefje
pripravljajo, nacrtujejo ali vsaj razmišljajo o vzpostavitvi le-tega) - veljavni deleži po
tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja

dom
šolašolašolavrtecdrugo

DA

55 O31,643,272,218,240,0

nacrtuiemo

15,010,530911,121,820,0

smo razmišliali
30,057,924516,760,040 O

:t\TE

1,4

brez odgovora (št.)

1Il8Il
N

202015044665

Tudi v tej tabeli je vecina deležev zgolj informativnih zaradi prernajnega absolutnega števila primerov v
posameznih kategorijah.

Kljub temu lahko povzamemo, da bo vecina tistih, ki namerava racunalnike povezati v lastno lokalno
omrežje, vzpostavila tudi dostop tega omrežja do Interneta - pri cemer imajo najresnejše namene v
(preostanku) srednjih šol, osnovnih šolah in dijaških domovih, vsaj razmišljajo pa o dostopu v vecini
glasbenih šol in vrtcev.
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8. Ali imate ISDN prikljucek?

tabela 8: ISDN prikljucek

številodelež (%)veli. delež
DA

8813 215,8
nacrtujemo

331497594

NE
12418 622,3

ne poznam

142,12,5
brez odgovora

10916,4m.v.

koncno Qorocilo 26

V 16% zavodov ISDN prikljucek že imajo, v vecini zavodov (59%) ga nacrtujejo in le v dobrih 20% ga
ne nacrtujejo, niti niso o njem razmišljali. Skromen - 3% - je delež tistih, ki so izjavili, da ISDN
prikljucka ne poznajo.

V tem primeru moramo biti pozorni na dokaj visok delež tistih, ki odgovora na vprašanje niso dali; ne
odgovor lahko v veliki meri pripišemo tudi nepoznavanju.

tabela 8a: ISDN prikljucek - veljavni deleži po apih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja

dom
šolašolašolavrtecdrugo

DA

29,25.910243,13,6

nacrtujemo

45,850,070 139,251,280.0

NE
25,035,318417,636,920.0

ne poznam

8,81,3 8,3

brez odgovora (št.)

564112414

N

29403451141259

Pri deležu zavodov, ki ISDN prikljucek že imajo, trenutno prednjacijo srednje šole, kjer ga že ima slaba
polovica, vendar, ce se bodo nacrti uresnicili, jih bodo kmalu dohitele osnovne šole in dijaški domovi.
Zanimivo je, da ISDN prikljucek vsaj nacrtujejo tudi v vec kot polovici vrtcev in glasbenih šol (kjer jim
ne bo služil le za kvalitetnejši dostop do Interneta).

graf 8a: ISDN prikljucek - veljavni deleži po opih zavodov
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9. Ali ima vaša organizacija dostop do Interneta?

koncno 12orocilo 27

Vprašanje o dostopu do Interneta je pravzaprav osrednje vprašanje pricujoce raziskave, saj šele dostop
dejansko omogoca aktivnosti, povezane z Internetom. Zanimalo nas je koliko zavodov dostop že ima,
se nanj pripravlja, nacrtuje ali vsaj razmišlja, pa tudi, koliko je med zavodi takšnih, ki o dostopu do
Interneta niso niti razmišljali.

tabela 9: dostop do Interneta

številodelež (%)velj. delež
DA

36154,255,4
v pripravi

6910,410,6
nacrtujemo

7110,710,9
smo razmišljali

9314,014,3
NE

588,78,9
brez odgovora

142,1m.v.

Med slovenskimi zavodi dobra polovica (55%) dostop do Interneta že ima, Il % se nanj pripravlja in
prav toliko ga nacrtuje.

V 9% zavodov o dostopu niso niti razmišljali. Za te in one, ki na vprašanje niso odgovorili, se je anketa
na tem mestu zakljucila in na nadaljna vprašanja, ki so povezana predvsem z vsebinskim dogajanjem v
zvezi z Internetom in tehnicnimi vidiki dostopanja, niso odgovarjali.

tabela 9a: dostop do Interneta - veljavni deleži po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja

dom
šolašolašolavrtecdrugo

DA

85,221,154,291,223988,9

v pripravi
3,72,614,67,077

nacrtujemo

3,713,214,90,911,1

smo razmišljali

3,731,612,20,9308Il, 1

1\TE

3,731,64,1 26,5

brez odgovora (št.)

222O8O

N
29403451141259

Vec kot 90% srednjih šol dostop do Interneta že ima in ce lahko verjamemo napovedim, ga bodo v
kratkem imele prav vse. Prav tako ima dostop do Interneta velika vecina "drugih" zavodov in skoraj vsi
dijaški domovi (v kratkem vec kot 90%). Dostop do Interneta ima tudi vec kot polovica osnovnih šol, v
kratkem naj bi se ta delež povzpel na 70%. V kratkem bo imelo dostop 31% vrtcev in slaba cetrtina
glasbenih šol, o dostopu do Interneta pa ne razmišljajo v cetrtini vrtcev in slabi tretjini glasbenih šol.
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graf 9a: dostop do Interneta - veljavni deleži po tipih zavodov

koncno 12.or0610 28

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

O

Dostop do IN

DNE

Dne, smo razm.

1iD ne, nacrtujemo

• ne še, v pripravi

lEill DA, ima dostop
dijaški dom osnovna šola vrtec

glasbena šola srednja šola drugo

tabela 9b: delež zavodov, ki že imajo dostop do Interneta - primerjava z rezultati lanske ankete

RIS 96RIS 97

dijaški dom

37,185,2

glasbena šola
21,1

osnovna šola
26,154,2

illmnazija, srednja šola
90,691,2

vrtec
12,323,9

drugo
88,9

skupai
35,655,4

Primerjava letošnjih in lanskih rezultatov ankete po tipih zavodov (samo tistih, ki dostop že imajo,
oziroma so ga imeli lani) nam pokaže, da se je bistveno povecal delež zavodov, ki imajo dostop do
Interneta. Vec kot podvojil se je delež tistih, ki Internet že imajo, med dijaškimi domovi in osnovnimi
šolami, kjer danes krepko presega polovico, podvojil se je tudi med vrtci, kjer danes dosega cetrtino.

Skromnejši (21%) je delež glasbenih šol, ki danes že imajo dostop do Interneta.
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10. Ali boste naslednje leto uporabljali Internet y vecji ali manjši meri kot sedaj?

tabela 10: intenzivnost uporabe Interneta cez 12 mesecev

številodelež (%)veli. delež
precei maniši

10,20,2
maniši

91,41,6
enako

8913,416,0
vecii

17426,131,2
precei vecji

23235,041,8
sploh ne bomo

71,11,3
ne vem

446,67,9
brez odgovora

375,6m.v.
ni dostopa do

7210,8m.\'.
Interneta

V skoraj polovici zavodov bodo Internet cez 12 mesecev uporabljali v še precej vecji meri, v tretjini pa
v vecji kot danes. Zanemarljiv je delež tistih, ki bodo Internet uporabljali v manjši meri ali ga cez 12
mesecev sploh ne bodo uporabljali. Med 8% tistih, ki ne vedo, ali se bo Internet v naslednjem letu
uporabljal v vecji ali manjši meri, je tri cetrtine tistih, ki o pristopu do Interneta šele razmišljajo.

tabela 1Oa:povprecno ocena intenzivnosti uporabe cez 12 mesecev (upoštevane le ocene od 1 do 5) 
po apih zavodov

povp. ocenastandardni odklonN

dijaški dom

4 12500,797424
glasbena šola

4,28570,994514
osnovna šola

4,2734O 7760289
gimnazija, srednja šola

4,2368O 8125114
vrtec

4,09431 024053

drugo
4,5000O 53458

neznano
4,25000,95744

skupai
4,24310,8170506

Glede povecanja intenzivnosti uporabe med zavodi ni omembe vrednih razlik; Internet bodo VSI

uporabljali v vecji meri kot danes.
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graf 1Oa:povprecno ocena intenzivnosti uporabe cez 12 mesecev (upoštevane le ocene od 1 do 5) 
po tipih zavodov
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tabela 10b: povprecno ocena intenzivnosti uporabe cez 12 mesecev (upoštevane le ocene od 1 do 5) 
samo tisti, ki dostop do Interneta že imajo - po tipih zavodov

povp. ocenastandardni odklonN
dijaški dom

4,1304° 814923

glasbena šola
4,80000,44725

osnovna šola
4,33520,7151182

gimnaziia, srednja šola
4,27880.7939104

vrtec
4,3704O 741527

drugo
4,5000O 53458

neznano
4,25000,95744

skupaj
4,31730,7433353

Ce primerjamo to tabelo s prejšnjo, ugotovimo, da bodo tisti, ki dostop do Interneta že imajo, v
naslednje letu le-tega uporabljali še za kancek (0,08) ocene intenzivneje od vseh skupaj. Tudi v tem
primeru bistvenih razlik med zavodi ni, izstopajo glasbene šole in "drugi" zavodi z majhnim številom
enot. Še najzanimivejša je razlika med vrtci: tisti, ki dostop do Interneta že imajo, ga bodo naslednje
leto uporabljali še za 0,3 tocke intenzivneje.
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11. Kako pogosto se (bo) v vaši organizaciji uporablja(l) Internet za naslednje
aktivnosti ?

tabela 11.' intenzivnost uporabe Interneta za posamezne aktivnosti

(1)(2)(3)(4)(5)(9)(98)(O) ni

nikoli

vcasihpogostorednonacrt.ne vemb.o.dostopa

oglaševanje in promocija

44186959969218072

(veljavni %)
8937,719,320,114,0

zasebno (zabava. kIepet, igre, "surfanje", IRC ...)

371971328715299772

(veljavni %)
7,942,128,218,63,2

pridobivanje poslovnih infonnacij

1912819011438129372

(veljavni %)
3 926,238,923,37,8

komuniciranje z Ministrstvom za šolstvo in šport

16671202399911427'2

(veljavni %)
3,01'2,4

') ') ')
44,'218.3--",-

komuniciranje z drugimi zavodi, šolami
1110616916791113972

(veljavni %)
2,019,531,130716,7

komuniciranje s poslovnimi partneIji v Sloveniji

6019910647414'29972

(veljavni %)
13,'243,923,410,49,1

komuniciranje s poslovnimi partneIji v tujini

1461823515'216712872

(veljavni %)
36,645,68,83,85,3

raziskovalno delo
241361759560'26787'2

(veljavni %)
4,9'27,835,71941'22

pridobivanje poslovnih infonnacij

1816515578353011372

(veljavni %)
4,436,'233,018,18,3

pridobivanje infoo izobr. dejavnostih v Sloveniji

48914821'26'2106972

(veljavni %)
0,916,8'29 140412,8

izobraževanje zaposlenih

1613916313862215572

(veljavni %)
3,1'26,831.526,612,0

izobraževanje ucencev

1798170171S4216372

(veljavni %)
3,319,2

"..., "
33,510,6JJ,J

drugo:
366 14S6S-')/-

tabela 11a.' samostojne navedbe pri opciji "drugo"

tip zavoda
POgostostsamostoine navedbe

OŠ
vcasihOskrba z programi.

OŠ
POgostoInteresne deiavnosti za ucence

OŠ
pogostopro.gramska oprema shareware

OŠ
pogostoPri pouku

OŠ
pogostoraziskovalne naloge v okviru države in izven

OŠ
rednomednarodno sodelovanje ucencev. komunikacija v angleškem ieziku

OŠ
rednosodelovanie ucencev s tuiino

OŠ
rednoHome Page

Sr. šola

POgostoIskanie informacii o elektronskih komponentah

Sr.šola

rednoImamo domaco stran

Sr.šola

vcasihESP

Vnec

rednopridobivanje strokovnega gradiva

Vrtec

rednoEMAIL
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graf 11: intenzivnost uporabe Interneta za posamezne aktivnost
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Internet se najpogosteje uporablja za komuniciranje z Ministrstvom za šolstvo in šport in za
pridobivanje informacij o izobraževalni dejavnosti v Sloveniji.

Zaradi vecje preglednosti in lažje primerjave po tipih zavodov združimo kategoriji "nikoli" in "vcasih"
ter "pogosto" in "redno". Pri tistih, ki dostop do Interneta že imajo, prikljucimo kategorijo "nacrtujemo"
k prvi in pri tistih, ki se na dostop šele pripravljajo, k drugi kategoriji. Opazovali bomo le razmerja med
novima kategorijama "manj pogosto" in "bolj pogosto".

tabela 11b: intenzivnost uporabe Interneta za posamezne aktivnosti - (le deleži "bolj pogosto") - po
tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo
A

oglaševanje in promociia52.259,140.747.257.637.5
B

zasebno (zabava. klepet. igre. "surfanie". IRC ...'50.014.350.454.329.662,5
C

pridobivanie poslovnih informacii79.290,064.065.172.175.0
D

komuniciranje z Ministrst\'om za šolstvo in ŠDort73.169.672.885.783.157.1
E

komuniciranie z drugimi zavodi. šolami62.587.071.773.270.028.6

F
komuniciranje s poslovnimi partnerji v Sloveniji33.36·P37.236.449.271.4

G
komuniciranje s poslovnimi partnerii v tuiini20.052,99.819.415.214.3

H
raziskovalno delo42.936.863.269,256.416.7

1
pridobivanie infoo izobr. deiavnostih vSloveniii70.875.077.380,279.757.1

J

izobraževanie zaposlenih68.273,965.763.365.657.1
K

izobraževanie ucencev69.650.073.980,950.471.4
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Internet se med vsemi zavodi skupaj najpogosteje uporablja za komuniciranje z Ministrstvom za šolstvo
in šport, pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji in komuniciranje z drugimi
zavodi in šolami. Sledijo izobraževanje ucencev in izobraževanje zaposlenih, raziskovalno delo in
pridobivanje poslovnih informacij, med manj pogoste aktivnosti pa sodijo zabava, oglaševanje in
promocija ter komuniciranje s poslovnimi partnerji v Sloveniji in v tujini.

V dijaških domovih se najpogosteje uporablja za pridobivanje poslovnih informacij in pridobivanje
informacij o izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji. V glasbenih šolah Internet najpogosteje
uporabljajo za pridobivanje poslovnih informacij in komuniciranje z drugimi šolami in zavodi. V
osnovnih šolah sta najpogostejši aktivnosti pridobivanje informacij o izobraževalnih dejavnostih in
izobraževanje ucencev. Srednje šole se Interneta najpogosteje poslužujejo za kumuniciranje z
Ministrstvom za šolstvo in šport ter izobraževanje dijakov. Tudi v vrtcih ga najpogosteje uporabljajo za
komuniciranje z Ministrstvom za šolstvo in šport, na drugem mestu je pridobivanje informacij o
izobraževalnih dejavnostih v Sloveniji. V fi drugih" zavodih pa Internet najpogosteje uporabljajo za
pridobivanje poslovnih informacij in komuniciranje s poslovnimi partnerji v Sloveniji.

V celoti gledano so razlike v profilu uporabe Interneta presenetljivo majhne.

tabela 11bo'intenzivnost uporabe Interneta za posamezne aktivnosti - profili po tipih zavodov

-+-dijaški dom glasbena šola -<>-- osnovna šola ~ srednja šola t;. vrtec drugo

D

GO( ~F
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12. Ali se vaša organizacija predstavlja na Internetu na svojih W\"\" straneh?

tabela 12.1: lastna predstavitvena stran

številodelež (%)velj. delež
DA

13119,7').., ..,-j,j
v pripravi

8713.115,5
nacrtujemo

15423,127,4
smo razmišljali

13219,823,5
NE

588,710,3
b.o.

324,8m.v.
ni dostopa do

7210,8m.v.
Interneta

Skoraj cetrtina vseh zavodov v Sloveniji že ima svojo predstavitveno stran ("home page").

Ce k njim prištejemo še tiste, ki predstavitveno stran že pripravljajo, lahko predvidevamo, da se bo v
kratkem na svojih straneh predstavljalo vec kot dve petini vseh šolskih zavodov.

tabela 12.1: lastna predstavitvena stran - veljavni deleži po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo
DA

24,04,219,048,29,2
v pripravi

20,08,315,819,36,6375

nacrtujemo
28,012,532,817,523,750 O

smo razmišljali
20,045,823,810,538,212 5

NE
8,029,28,74,422,4

brez odgovora (št.)
1218O101

ni dostopa do

31416O39O
Interneta (št.) N

29403451141259

Skoraj polovica vseh srednjih šol se na lastnih WWW straneh že predstavlja, ali pa bo to storila prav
kmalu. Le malo manjši je delež dijaških domov z lastno stranjo, sledijo jim "drugi" zavodi in osnovne
šole z dobro tretjino vseh, ki lastno WWW stran že imajo ali pa jo pripravljajo.

Najmanj zanimanja za tak nacin predstavljanja kažejo v vrtcih in glasbenih šolah, ceprav tudi pri slednjih
delež enot z lastno stranjo ni zanemarljiv.
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graf 12.1: lastna predstavitvena stran - veljavni deleži po tipih zavodov
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Poglejmo si še, kdo to predstavitveno stran izdeluje, oz. kdo jo bo izdelal:

tabela i2a: kdo izdeluje predstavitveno stran - po tip ih zavodov

Ispec. podj.,
saml-

zaposleni insami - ucencisamI s pom.zunanJI
zaposleni

ucenci spec. podjetjasodelavci

dijaški dom
43,812,525,0 18,8

.glasbena šola
33,3 66,6

osnovna šola
38,228,71522815,2

gimnaziia, srednia šola
35,230,726,11,18,0

vrtec
32,012,020,04,032,0

drugo
33,316,7 50,0

skupaj
37,127,017,91,914,4

V najvec primerih predstavitveno stran izdelujejo, ali jo nameravajo izdelovati zaposleni sami. V
dijaških domovih, srednjih šolah in osnovnih šolah jim pomagajo, oz, bodo pomagali še ucenci, v
cetrtini prvih dveh so (bodo) to nalogo prevzeli nase kar ucenci sami.

Deleži za ostale tri tipe zavodov so, zaradi majnega absolutnega števila, le informativne narave.
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13. Zadovoljstvo s ponudnikom - ARNES01\1

tabela l3a: kako ste zadovoljni s ponudnikom dostopa?

številodelež (%)veli. delež
sploh nismo

121,82,8
nIsmo

203,04,7
srednje

8212,319.2
še kar

15122,735,4
zelo

13019,530,5
nimamo ponud.

314773
ne vem

9514,3m.v.
b.o.

7311,0m.v.
ni dostopa do

7210,8m.v.
Interneta

koncno Qorocilo 36

V dobri tretjini zavodov (3'6%) so svoje' zadovoljstvo z ARNES OM ocenili s štiri, v 31% zavodov so
dali ARNESU odlicno oceno, v 8% pa' z ARNESOM niso ali sploh niso zadovoljni.

tabela l3b: povprecno ocena zadovoljstva Z ARNESOM (upoštevane le ocene od 1 do 5) - po tipih
zavodov

povp.
std.(še) nine vemb.o.ni

ocena

odklonvelj. Nponud. dostopaN
dijaški dom

3,95450,89852222 329

glasbena šola
3,50000,92588162 1440

osnovna šola
3 94910,99872161008516345

gimnazija, srednja šola
3,88891,0707108411 114

vrtec

3 93 100,997529524139125

drugo
4,25000,886481 9

neznano
4,00000,81654 4

skupaj
3,97330,995239517517772666

Razlike v ocenah zadovoljstva z ARNES OM prakticno ni; v srednjih šolah, dijaških domovih in
osnovnih šolah so mu dodelili oceno od 3,89 do 3,95, v "drugih" zavodih 4,25 pri ostalih zavodih pa je
število odgovorov premajheno za statisticno sklepanje.



RIS 97 - anketa med šolskimi zavodi koncno Qorocilo 37

graf 13b: povprecno ocena zadovoljstva z ARNESOM (upoštevane le ocene od 1 do 5) - po tipih
zavodov

dijaški dom

glasbena šolaosnovna šolasred n ja šolao

vrtec

-o o>o drugoN Q.~
3,4

3,63,84,04,24,4

povprecna ocena zadovoljstva z ARNESOM

14. Na kakšen nacin je (bo) vaša organizacija povezana z Internetom?

tabela 14: nacini povezave z Internetom - absolutne številke

DApripraviLsmo razm.NEne vemb.o.

klicni dostop preko modema

3454638304293

veIj. deleli (%) / delel m. v. (%)
75,210,08,36,522,7

stalna povezava preko najete linije

73529113252194

velj. deleži (%) / delež m. v. (%)
21,014,926,137,933,8

lasten WWW strežnik

42285015686232

velj. deleži (%) / delež m. v. (%)
15,210,118,156,553,5

lasten usmerjevalnik

59376112493220

velj. deleži (%) / delež m. v. (%)
21,013,221,744,152,7

lasten ue-mail" strežni k

38315114098236

velj. deleži (%) / delež m. v. (%)
14,611,919,653,956,2

lasten "firewall"

7')')381491....245.).)

velj. deleži (%) / delež m. v. (%)
.., ?10,21-.669,063,6,),~

V tabeli najprej navajamo absolutno število odgovorov - in sicer za vse zavode skupaj in ne glede na to,
ali dostop do Interneta že imajo, ali se nanj šele pripravljajo, ga nacrtujejo ali o njem razmišljajo. Tistih
72 (10,8% izmed vseh) zavodov, ki dostopa do Interneta nimajo in o njem niti ne razmišljajo, ne
navajamo posebej.
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Naj najprej opozorimo na visok delež manjkajocih vrednosti. V desnem stolpcu so navedeni deleži
manjkajocih vrednosti, ki v štirih od šestih primerov presegajo polovico vseh odgovorov. Sešteli smo
tudi število ne-odgovorov za vseh šest podvprašanj skupaj (kolikokrat respondent na posamezno
vprašanje ni odgovoril, oz. je odgovoril z "ne vem"). Takih, ki niso odgovorili na nobeno vprašanje je
15,2%, še dobra cetrtina (25,6%) pa je takih, ki so odgovorili le na na eno izmed zastavljenih
podvprašanj. Na vsa vprašanja je dala veljaven odgovor tretjina (32,5%) respondentov.

Sicer pa je "najpopularnejši" (ali pa financno najbolj sprejemljiv) klicni dostop preko modema, ki ga že
ima tri cetrtine vseh zavodov, le v 7% med njimi pa pravijo, da ga nimajo in ga tudi ne nacrtujejo (med
slednjimi imajo skoraj vsi stalno povezavo preko najete linije).

Drug najbolj pogost nacin dostopa je stalna povezava preko najete linije, ki jo že ima 21% vseh
zavodov, 15% bo ta nacin uporabljalo v kratkem, še dobra cetrtina pa o njem razmišlja.

Sledi jima lasten usmerjevalnik ("router"), ki ga že imajo v 21% vseh zavodov, nacrtujejo ga v 13%, o
njem so že razmišljali v 22% vseh zavodov.

Skoraj izaneceni so odgovori glede lastnega WWW in lastnega "e-mail" strežnika. V 15% zavodov ju že
imajo (v vecini primerov oba naenkrat), v dobri polovici zavodov pa o njima ne razmišljajo (prav tako v
vecini primerov ne o enem, ne o drugem).

Na zadnjem mestu je "firewall", pri katerem je tudi delež ne-odgovorov najvišji; vecina tistih, ki so
odgovorili (69%), pa si lastnega "firewalla" ne namerava kupiti.

Poglejmo si še morebitne razlike med tistimi, ki dostop do Internet že imajo in tistimi, ki se nanj
pripravljajo, ga nacrtujejo ali o njem vsaj razmišljajo.

tabela 14a: nacin povezave z Internetom glede na že obstojec dostop do Interneta - veljavni deleži

modemnajeta linjawww strežnikusmerjevalnike-mail strežnik

1

212121212

DA

93,531,126,09,418,84,423,113,316,96,8

v pripravi

0,931,910,724,512,04,415,45,013,46,8

smo razmišljali

28,120,738,715,426,518,6
"" "
14,437,3-'.j ,-'

NE
5,68,942,627,453,864,743,048,355,249,2

ne vem (št.)

339 943?"63?"702870--' --'

brez odgovora (št.)
4359110841301021171031"?104-'-

N

361233361233361233361233361233

1 - tisti, ki dostop do Interneta že imajo

2 - tisti ki dostop pripravljajo, nacrtujejo ali o njem razmišljajo

Odgovorov pri zadnji opciji ("firewall") zaradi prenizkih deležev veljavnih odgovorov nismo posebej
predstavili.
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tabela 14b: nacini dostopa po tipih zavodov - samo veljavni deleži tistih, ki dolocen nacin dostopa že
imajo ali ga bodo zanesljivo imeli (odgovor "DA") - po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo

klicni dostop preko modema

100,050,073,086,060,4100,0
stalna povezava preko najete linije

18.810,011,947,67,116,7
lasten WWW strežnik

0,00,06,537,013,00,0
lasten usmerjevalnik

0,012,512,148,04,50,0
lasten Ne-mail" strežnik

25 O12,56,9265]9,00,0
lasten "firewalf"

0,00,01,78,20,00,0

graf 14b: nacini povezave z Internetom - deleži tistih, ki že imajo naveden dostop (samo tisti, ki že
imajo dostop do Interneta) - po tipih zavodov
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15. Kako pogosto uporabljate (boste uporabljali) naslednje storitve na Internetu?

tabela 15: pogostost uporabe posameznih storitev

nikolivcasihrednone poznamnacrt.ne vemb.o.

elektronska pošta

61073431682346

veljavni deleži / delež m. v.

1,120,-165,30,213,0 10,-1
World-Wide-Web

1011325631295699

veljavni deleži / delež m. v.

2,325,758,37,16,623,3

prenašanje podatkov s FTP-jem

35158936212787132

veljavni deleži/delež m. v.

9,342,12-1,816,57,232,9
interaktivne storitve

4813764572895129

veljavni deleži / delež m. v.

13,046,817,315,47,633,7
elektronske konJ.; usenet, mail liste

5819058313398126

veljavni deleži/delež m. v.

15,751,415,78,48,933,6

Med storitvami, ki jih nudi Internet sta dalec najpopularnejši elektronska pošta (redno jo uporabljajo v
65% zavodov, v 20% vsaj vcasih, v preostalih pa to storitev še nacrtujejo - gre za tiste zavode ki še
nimajo dostopa do Interneta) in World-Wide-Web (skoraj v 60% zavodov ga redno uporabljajo, v
cetrtini vcasih, v 7% zavodov pa uporabo nacrtujejo; kar 7% respondentev te storitve ne pozna).

Sledijo jim elektronske konference, interaktivne storitve in prenašanje podatkov s FTP-jem, ki jih v vec
kot 60% zavodov uporabljajo vsaj vcasih, 10-15% respondentov pa teh storitev ne pozna, oz. pravi, da
teh storitev ne uporabljajo.

tabela l5a: pogostost uporabe posameznih storitev - samo veljavni deleži tistih, ki doloceno storitev
že (ali še bodo) redno uporabljali - po tipih zavodov

dijaškiglasbenaosnovnasrednja
dom

šolašolašolavrtecdrugo

elektronska pošta

72,038,160,887554,750,0
World-Wide-Web

57,16,759,765 150,062,5
prenašanje podatkov s FTP-jem .

.0;0.0,0' 24,1' .

37,6 14,328,6
interaktivne storitve

14,30,016,727,55,30,0
elektronske konJ.; usenet, mail liste

6,70,014,522,17,950,0
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graf15a: pogostost uporabe posameznih storitev - samo veljavni deleži tistih, ki doloceno storitev že
(ali še bodo) redno uporabljali - po tipih zavodov

o"
"D
.8
o
:0
ODo
8. 60
::J

o
C

"D
aJ
•....

>'o
"Do>oN
IN
aJ
aJ

"D

100

I ij
t;}:

80

~~.

40

20

o
-dijaški dom osnovna šola vrtec

glasbena šola srednja šola

tip zavoda

neznano

drugo

.e-mail

IIIprenašanje podatkov

s FTP-jem

~ interaktivne
storitve

Delektronske konto

16. Koliko oseb v vaši organizaciji ima ...

a) zaposleni

tabela 160.1: povprecen delež zaposlenih, ki ima. .. - skupaj vsi zavodi

povp. št.std. odklonNpovp. deležstd. odklonNpovp. št.std. odklonN

zaposlenih,

zaposlenih,zaposlenih

ki ima ...

ki ima ...

dostop do Interneta

11,3421,02491 0,250,64454 51,8135,99610

dostop do WWW

10,6423,80411 0,180,33381 51,8135,99610

osebni elektr. naslov

6,6910,46457 0,130,22418 51,8135,99610

Cetrtina izmed vseh zaposlenih v zavodih, ki že imajo ali bodo imeli dostop do Interneta ima dostop do
Interneta, 18% ima dostop do WWW in 13% ima lasten elektronski naslov.
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tabela 16a.2: povprecen delež zaposlenih, ki ima. .. - po tipih zavodov

koncno Qorocilo 42

povp. št.std. odklonNpovp. deležstd. odklonNpovp. št.std. odklonN

zaposlenih,

zaposlenih,zaposlenih
ki ima ...

ki ima ...

dijaški dom dostop do Interneta

8,9613,9425 0,310,332329,2620,6227

dostop do WWW

6,8113,91210,220,271929,2620,6227

osebni elektr. naslov

3,684,4122 0,150,192029,2620,6227

alasbena šola dostop do Interneta

3,625,8513 0,190,301222,3615,0339

dostop do WWW

2,095,9711 0,050,111122,3615,0339

osebni elektr. naslov

2,175,7312 0,060,121122,3615,0339

osnovna šola dostop do Interneta

7,9613,15269 0,230,81248 46,7023,25310

dostop do WWW ..

6,6Q13,08.220 .b,130,23201 46,7023,25310

osebni elektr. naslov

4,96 .5,56251 0,110,23227 46,7023,25310

srednia šola dostop do Interneta

25,1434,44108 0,380,37100 67,0739,22106

dostop do WWW

27,1940,93910,410,508667,0739,22106

osebni elektr. naslov

15,1817,50100 0,250,249367,0739,22106

vrtec dostop do Interneta

4,7311,16640,110,256265,1151,32118

dostop do WWW

2,747,9457 0,060,205665,1151,32118

osebni elektr. naslov

1,512,5261 0,040,075965,1151,32118

drugo

I

dostop do Interneta

5,753,8810 0,110,08768,1362,0981

dostop do WWW

4,503,9310 0,070,05768,1362,0981

osebni elektr. naslov

6,004,2412 0,110,08768,1362,098
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graf 16a.2: povprecen delež zaposlenih, ki ima. .. - po tipih zavodov
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graf 16b.2: povprecen delež ucencev, ki ima. .. - po tipih zavodov
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Najvecji delež ucencev, ki imajo dostop do Interneta je med dijaki srednjih šol (30%) in dijaških domov
(14%), v osnovnih šolah je ta delež 8% in v vrtcih 4%. Pri vseh je le za 1-2% nižji delež ucencev, ki
imajo dostop do WWW. Oseben elektronski naslov ima manj kot 8% dijakov srednjih šolin 3%
osnovnošolcev.
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17. Kakšen pregled ima (bo imela) vaša organizacija nad aktivnostmi na Internetu?

tabela 17:pregled nad aktivnostmi na Internetu

a) med zaposlenimib med ucenci
število

deležvelj.številodeležvelj.
(%)

delež (%)delež
nobenega

538,012,1416,210,2
majhen

8713,119,9619,215,2
srednii

18728,142813420,133,3
velik

669915,18212,3204
podroben preg.

446610,18412,6209
ne vem

10315,5m.v.10415,6m.v.
brez od.govora

548,1m.v.8813,2m.v.
ni dostopa do

7210,8m.v.7210,8m.v.
Interneta

tabela 17a: pregled nad aktivnostmi na Internetu - po tipih zavodov

a) med zaposlenimib) med ucenci
povp.

std.Npovp. std.N
ocena

odklon ocenaodklon

dijašlcidom
2,91305964233,00001,201 919

glasbena šola
2,80001,5213152,00001,85168

osnovna šola
2,89961 10952293,36611,1979224

gimnaziia, srednia šola
2,86671 14411053,25771,139197

vrtec
3,07551 1577533,06821,453144

drugo
3,1250,991083,66671,21116

neznano
2,5000,577443,2500 ,95744

skupai
2,91081,Il 034373,26621,2379402

Tako med zaposlenimi kot med ucenci imajo obstaja srednje intenziven pregled nad aktivnostmi (med
ucenci za spoznanje višji). Najvecji je pregled v srednjih in osnovnih šolah."
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graf 17a: pregled nad aktivnostmi na Internetu - po ripih zavodov
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18. Kako ste zadovoljni s poznavanjem Interneta?

tabela 18: zadovoljstvo s poznavanjem Interneta

a) med zaposlenimib med ucenci

število

deležvelj.številodeležvelj.
(%)

delež (%)delež

zelo nezad.

8112,217.3487,211,7

nezadovoljni

15523,333,19914,924,1

srednie zadov.

17025,536.315723,638,3

zadovoljni

497,410,57411,118,0

zelo zadovoljni

132,02,8324,87,8
ne vem

7110,7m.v.9314,0m.v.

brez odgovora

5583m.v.9113,7m.v.

ni dostopa do

7210,8m.v.7210,8m.v.

Interneta

Respondenti so v vecji meri zadovoljni s poznavanjem Interneta med ucenci kot med zaposlenimi.
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tabela 18a: zadovoljstvo s poznavanjem Interneta - po ripih zavodov

a) med zaposlenimib'\ med ucenci

povp.

std.Npovp. std.N
ocena

odklon ocenaodklon

dijaški dom
2,58331,0180243,05561,055618

glasbena šola
2,35718419141,7500,95744

osnovna šola
2,421998702562,71781,0304241

gimnazija, srednja šola
2,770692931093,4300,9873100

vrtec
2,15091,0451532,27031,146237

drugo
2,5000,925882,3333 ,81656

neznano
2,7500,500043,7500 ,50004

skupaj
2,4829,98694682,86101,0890410

Še najvišje (ceprav še vedno z manj kot 3) je zadovoljstvo s poznavanjem Interneta ocenjeno v srednjih
šolah in najslabše (dobra dvojka) v vrtcih. Enako velja za ucence, le da so ocene za spoznanje višje.

graf 18a: zadovoljstvo spoznavanjem Interneta - po ripih zavodov
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Vaše pripombe na anketo:

koncno Qorocilo 47

Navajamo seznam vseh pripomb, ki so jih respondenti lastnorocno vpisali v za to predviden prostor, ali
so jih pripisali k posameznim vprašanjem:

PRIPOMBE

• Nekatera vprašanja niso precizirana!

• OdgovaIjala je svet. delavka, ki pa interneta ne JX>ZIladobro in se opravicuje zaradi JX>m.odgovorov
• Enkrat smo že odgovaIjali na takšno anketo letos.
• Anketa je dobra, vendar smo šele pred kratkim dobili en racunalnik.
• premalo seznanjeni o delu z internetom
• prikljucevanje in UJX>rabaIN je šele v razvoju
• Veliko stvari še ne JX>ZIlamo,zato so naši odgovori JX>mankljivi.
• Ne moremo odgovoriti na vsa vprašanja zaradi JX>manjkljivega znanja o Netu
• šola in vrtec.
• vvz nima interneta

• Smo v zacetni fazi zato nismo odgovorili na vsa vprašanja. -
• Vprašalnik ste JX>slaliob najbolj neprin}ernem casu
• Smo šele zaceli zato je bila anketa malce težka
• zelo dobro! Kaj pa telekom storitve!?
• 9: fizicno ne, uJX>rabljajotelef. linije od doma.
• šola in vrtec.

• Možno vprašanje je ce imajo na web strežniku omogoceno interaktivno delo.
• lansko leto sem anketo izJX>lnilkar na mreži
• l4b: cena je problem.
• l6b: dva preko šole, drugace ucenci uJX>rabljajointernet preko drugih provideIjev.
• 326 sami + 98 vrtec; 3 pedagoški delavci imajo dostop drugje; arnes je }X>Casen.
• Ce lahko pošljete ankete kak drug mesec in ne julija, ko imamo toliko dela.
• Internet uJX>rabljamo šele od aprila 1997.

• Na internet smo prikljuceni šele en mesec, zato nimamo še veliko izkušenj.
• Pravkar smo izvedli povezavo z internetom. Nacrtujemo izobraževanje za prakticno uJX>rabo(ucitelji + ucenci)
• Na internet smo se šele priklopili, zato še nimamo izkušenj.
• Ali bomodobili povratno inf? Kdaj, kje? Katerim namenom je namenjen?
• Glede na to, da možnosti, ki jih ponuja internet, še niso bile predstavljene delavcem v celoti.
• Anketa BP; Poleg slabega dostopa imanlO problem s slabimi telefonski mi linijan1i, za kar odgovaIja Telekom.
• v našem kraju isdn prikljucka ni mogoce dobiti, ceprav smo zanj zaprosili.
• Pripravljamo lokalno povezavo racunalnikov in vkljucitev v internet
• Šola še nima Interneta; uporabljajo se tel linije ucencev in uciteljev od doma. Upor. imena so že v rabi ..
• Morda bi obdelali še podrocje izobraževanja
• l6b: 5 pod nadzorom, ostali?
• Te strani še ne morem izJX>lniti
• Prezahtevna za obicajne uJX>rabnike
• predlagamo da arnes in MŠŠ pri telekomu prikljucijo Internet na 080, ker vzgajajo bodoce uporabnike.
• Lažje bi odgovorili ce bi že bili povezani v omrežje.
• NIMAMO PRIPOMB.

• l6b: trije imajo doma preko arnesa.
• upam. da bomo ob naslednji anketi že prikljuceni na internet.
• Manjka vprašanje zakaj še nismo prikljuceni na internet (telekomunikacije)
• Anketa je zelo potrebna.
• še ne JX>ZIlamodovolj
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• pri arnesu me moti vdor pornografije v lastne strani v.;rww.
• Izpolnila sem anketo na WWW in je cisto drugacna.Vpr;l4=Imamo modem in ISDN linijo (najete linije)
• Anketa je primerna, v dopis pa bi lahko jasneje navedli naslov, kam naj pišemo dopis!
• Še vedno vemo o tej temi premalo, zato je raziskava zelo primerna in nas zelo zanima rezu]tat.
• O.K. jasna, kratka
• Neprimeren cas za anketo, prekratek rok za oddajo ankete.
• PREKLOP NA INrERNET NAM TRENUTNO KORISTI ZA IZVEDBO VPISA ISDN ZA ŠKIS.
• Je zelo dobro zasnovana

• 16a,b: vsi (št. ucencev in zaposlenih pa ni navedeno)
• predlagamo vprašanje na katerem podrocju uporabljate internet, Astronomija, pomorstvo, racunalništvo.
• Lep pozdrav!
• Poslali ste nam dve anketi, eno za šolo, eno za dijaški dom. pri nas je to enotna dejavnost.

• Neprimeren cas za ankete, zaradi konca šolskega leta!
• pri vprašanju 9 bi dodali: Ne, ker nimamo financnih možnosti da se prikljucimo na internet.
• Približati je treba znanje o internetu zaposlenim, ker je dosedanje znanje temeljilo na samoizobraževanju
• Prikljuceni smo na internet vendar o njem nimamo pojma. Potrebujemo izobraževanje saj bi ga radi uporabljali
• Z16: ŠE NlliCE

• ce nimaš interneta se mi zdi brezpredmetno
• ne morejo dobiti Isdn ker so predalec od centrale.
• Lep pozdrav v upanju, da bi financno zmogli željene podatke!
• Vprašalnik je predviden za šole, vrtci nimamo veliko skupnega: mi imamo otroke, ne ucence
• Interneta še nimamo, zato težko odgovaIjamo na zastavljena vprašanja.
• Anketa dobro zastavljena, vendar na nekaterih šolah ni možnosti, predvsem iz financnega vidika.
• anketa je prevec strokovna in jo kot strokovna vzgojiteljica nikakor nisem bila sposobna sama izpolniti
• Uvajanje interneta v proces izobraževanja je še na zacetku
• smo javni zavod in zato nimamo ucencev. Anketa je y redu.


