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IZVLEČEK

Zvezek je učni pripomoček, ki je prisoten v različnih stopnjah izobraževanja. V prvem
razredu osnovne šole se otroci seznanijo z novim okoljem, zahtevnejšo vsebino ter
uporabo velike količine zvezkov, delovnih zvezkov in učbenikov za različne predmete,
kar obremeni njihove šolske torbe.

Iz raziskav Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter društva IndiJanez je bilo
ugotovljeno, da otroci nosijo pretežke torbe, kar ogroža njihovo zdravje. Zmanjšanje
teže šolskih torb bi bilo možno z digitalizacijo učbenikov in delovnih zvezkov, s čimer
se v Sloveniji ukvarjajo že nekaj let. Tako sta se med leti 2011 in 2015 v Sloveniji
izvajala dva projekta, povezana z digitalizacijo tiskanih vsebin: projekt E-učbeniki in
projekt E-šolska torba. Kljub digitalizaciji učnih vsebin pa tiskanega zvezka ne moremo
nadomestiti z digitalnim zvezkom v prvi triadi osnovne šole, saj bi to okrnilo motorične
spretnosti otrok.

Z željo po poenostavljanju uporabe zvezkov in sodobnejši grafični podobi je bil v letu
2015 izdelan prototip večpredmetnega zvezka z didaktičnimi vsebinami za prvi razred
osnovne šole. Preko ustnega, pisnega in spletnega anketiranja otrok, učiteljic ter
staršev so bile ugotovljene potrebne spremembe in dopolnitve za izdelavo pilotnega
večpredmetnega zvezka, katerega povezovalni člen so morske živali, ki so jih učenci
sami izbrali izmed raznih sklopov risb. Pilotni večpredmetni zvezek vključuje tako
prazne liste (črtni, karo in brezčrtni) za tri različne predmete kot tudi didaktične naloge,
ki pripomorejo k lažjemu in zanimivejšemu dojemanju učne vsebine. Pilotni
večpredmetni zvezek je bil v uporabi v šolskem letu 2016/2017 v prvem razredu
Osnovne šole Franca Rozmana Staneta. Ob koncu šolskega leta so bili izpolnjeni
pilotni večpredmetni zvezki pregledani s tehničnega vidika. Iz rezultatov je razvidno, da
je bila vključitev večpredmetnega zvezka v razredu izvedljiva, uporabna ter sprejeta
tako s strani učiteljice kot tudi otrok in staršev.

Ključne besede: večpredmetni zvezek, prvi razred, digitalizacija, teža šolskih torb,
učenci prvega razreda
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ABSTRACT

The notebook is an educational tool that is present in all levels of education. In the first
grade of elementary school children become familiar with a new environment, more
advanced content, and the use of large amounts of notebooks, workbooks and
textbooks for different subjects, which load their school bags.

From the research of the Ministry of Education, Science and Sport and Society
IndiJanez it was established that children wear overweight school bags, which
endangers their health. Reducing the weight of school bags would be possible with the
digitization of textbooks and workbooks, thereby there are engaged in Slovenia for
several years. Thus, between 2011 and 2015 Slovenia implemented two projects
related to the digitization of printed content: E-textbook project and the project E-school
bag. Despite the digitization of learning content, printed notebook can not be replaced
by digital notebooks, as this would contribute to the curtailment of children's motor
skills, which are crucial in the first three years of education.

With the aim of simplifying the use of notebooks and a more modern graphic design, in
2015 was developed the prototype of a multi subject notebook didactic content for the
first grade of primary school. Through oral, written and online interviewing of children,
teachers and parents have been identified the required alterations and additions for the
production of the pilot multi subject notebook, whose cohesive thread are sea animals,
which pupils themselves have chosen from various sets of drawings. The pilot multi
subject notebook includes both blank sheets of paper (striped, grid and ) for three
different subjects as well as didactic assignments, which help to make learning easier
and more interesting. The pilot multi subject notebook has been in use in the school
year 2016/2017 in the first grade of primary school Franca Rozmana Staneta. The
results show that the inclusion of a multi subject notebook at the classroom is feasible,
usable and accepted by both teachers as well as parents and children.

Key words: multi subject notebook, first grade of primary school, digitization, school
bag weight, first grade pupils
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POVZETEK

Zvezek omogoča dokumentiranje otrokovega dela in je pomembno orodje nadzora
učiteljev nad učenci in staršev nad učno vsebino. Slovenska zakonodaja ne določa
števila, velikosti ter vrste zvezkov, zato je izbira le-teh odvisna od posamezne učiteljice
ali učitelja oz. je predpisana s strani šole ali njenega vodstva.

V prvem razredu osnovne šole otroci poleg velikega števila različnih zvezkov (pet do
šest, odvisno od šole) uporabljajo tudi učbenike ter delovne zvezke, ki dodatno
obremenijo težo šolske torbe. Ministrstvo za znanost in šport se s težo šolskih torb
ukvarja že mnogo let. S spremembo šolske zakonodaje so šolam omogočili izvajanje
fleksibilnega predmetnika, s čimer je vodstvu šol prepuščeno zmanjšanje tedenskega
števila predmetov v posameznem obdobju šolskega leta, kar gre v prid zmanjšanja
teže šolskih torb. Marca 2016 je društvo IndiJanez začelo izvajati projekt Naj torba ne
bo borba (17–19). V okviru projekta je bilo stehtanih 562 osnovnošolskih otrok skupaj
z njihovimi torbami. Izkazalo se je, da je 84 odstotkov otrok nosilo torbe, težje od
priporočene zgornje meje tj. 10 odstotkov telesne mase, 62 odstotkov otrok pa je nosilo
torbe, ki so presegale 15 odstotkov otrokove mase, t. i. nevarno mejo. Z raziskavo je
društvo želelo opozoriti starše in otroke, naj v torbe ne nalagajo nepotrebnih stvari,
mlade pa naj torbe nosijo pravilno. Zaradi obveščanja širše javnosti o tej problematiki
so v ta namen k sodelovanju povabili tudi poslanske skupine. Odzvalo se je 8
poslancev, ki so nosili torbe, težke med 15 in 30 odstotki njihove telesne teže. Po
večurnem nošenju so ugotovili, da so torbe resnično pretežke in so se strinjali, da je
potrebno najti ustrezne rešitve kot npr. digitalizacija učnih gradiv ali da bi otroci gradiva
puščali v šoli.

Z digitalizacijo učbenikov in delovnih zvezkov se v Sloveniji prav tako ukvarjajo že
nekaj let. Med leti 2011 in 2015 sta se v Sloveniji izvajala dva projekta, povezana z
digitalizacijo tiskanih vsebin: projekt E-učbeniki (20), za naravoslovne predmete v
osnovni šoli, in projekt E-šolska torba (21) z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture,
razvojem sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem jeziku ter zagotavljanjem
didaktične in tehnične podpore z uporabo le-teh pri pedagoškem procesu ter
organizacijsko-upravljalskem

procesu

vsakega

vzgojno-izobraževalnoga

zavoda.

Uporaba elektronskih učnih gradiv predstavlja tako pozitivne učinke, kot so večja
motiviranost učencev/dijakov, interaktivnost, večja samostojnost in kritičnost pri delu,
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sprotno pridobivanje informacij itd. kot tudi negativne učinke na učenje in znanje otrok,
saj omenjena tehnologija zmanjšuje govorne interakcije učencev z vrstniki in učiteljem,
saj je učenec pretežno v interakciji z učno vsebino. Tablice ne morejo nadomestiti
odnosa z vrstniki in učiteljem – ta je še vedno ključni element pri posredovanju znanja
in motivaciji.

Med raziskovanjem in izdelavo tiskanega večpredmetnega zvezka za prvošolce smo
se soočili z nasprotnimi interesi, češ da naj prvošolci raje uporabljajo tablične
računalnike namesto zvezkov, s čimer se bo teža šolskih torbic zmanjšala. Popolna
zamenjava tiskanega zvezka s tabličnim računalnikom bi pomenila okrnjenost pri
razvijanju otrokovih (fino)motoričnih spretnosti. Če je fina motorika prstov slabo razvita,
imajo lahko otroci kasneje težavo z grafomotoriko in posledično s pisanjem. Pritiskanje
na tipke tabličnih računalnikov teh sposobnosti ne more nadomestiti ali zmenjati.

Zaradi potrebe po zmanjšanju teže šolskih torb, želje po manj obremenjujočem vstopu
v osnovno šolo, sodobnejši grafični podobi zvezka ter večji motivaciji otrok pri pouku,
smo se odločili, da izdelamo prototip večpredmetnega zvezka. Na podlagi prvega
prototipa smo izdelali pilotni večpredmetni zvezek, ki je bil v praktični uporabi v prvem
razredu Osnove šole Franca Rozmana Staneta v šolskem letu 2016/2017. Ker smo
želeli izvedeti, ali je tovrstni zvezek zanimiv in uporaben za otroke, učiteljice ter starše,
smo izvedli spletna, ustna in pisna anketiranja tako v fazi prototipnega zvezka,
katerega rdeča nit so bile pošasti, v letu 2015, kot tudi med uporabo pilotnega zvezka v
tekočem šolskem letu. S preliminarnim anketiranjem smo dobili informacije učiteljic in
staršev o zvezkih, ki jih učenci uporabljajo v šoli, in ali bi bila zamenjava z
večpredmetnim zvezkom zaželjena. Z anketiranjem med uporabo prototipnega
večpredmetnega zvezka pa informacije o tem, ali je večpredmetni zvezek dejansko
uporaben.

Z upoštevanjem mnenj anketirancev smo oblikovali ter izdelali zvezek, ki je ustrezal
željam otrok tako deklic kot dečkov, ter staršev, delno tudi s stroškovenga vidika. V
šolskem letu 2015/2016 smo v ta namen učencem prvega razreda predstavili štiri
različne sklope likov in s tem ustrezno vsebinsko povezane pravljice, ki smo jih sami
oblikovali in napisali. Med predlaganimi liki (dinozavri, pošati, morske in gozdne živali)
so otroci izbrali morske živali. Šest morskih likov in pravljica so postali rdeča nit
celotnega zvezka. Z namenom zamenjave treh do štirih zvezkov ter znižanja teže
šolske torbe, smo izdelali prototipni večpredmetni zvezek, ki vključuje različne vrste
listov (20 črtnih, 20 veliki karo in 40 brezčrtnih listov) za tri različne predmete
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(slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja) ter 10 didaktičnih nalog za lažje in
zanimivejše razumevanje učne vsebine. Zaradi lažjega obračanja listov smo mehko
vezavo klasičnih zvezkov nadomestili s spiralno vezavo. Ker je bil eden glavnih clijev
znižanje teže šolskih torb, smo za lažjo primerjavo izvedli tehtanje klasičnih zvezkov in
tako praznega kot izpolnjenih pilotnih večpredmetnih zvezkov. En večpredmetni zvezek
je bil namenjen uporabi v enem šolskem polletju. V enem šolskem letu bi otroci
namesto petih (ali celo več) različnih zvezkov lahko uporabili le dva večpredmetna
zvezka. Ob koncu šolskega leta smo izvedli tehnični pregled pilotnih večpredmetnih
zvezkov, da bi ugotovili, če so listi kakovostni in če je zvezek za eno polletje dovolj
trpežen. Izdelanih je bilo 30 izvodov.

Iz rezultatov anketiranja, izvedenega po zaključenem prvem polletju in tehničnega
pregleda zvezkov ob koncu šolskega leta, smo ugotovili, da je vključitev tovrstnega
zvezka v učni proces izvedljiva, uporabna, všečna in sprejeta tako s strani otrok,
učiteljic in nenazadnje tudi staršev.

Za dejansko vključitev večpredmetnega zvezka v slovenski šolski sistem ter s tem
nadomestitev klasičnih zvezkov pa bi bile potrebne dodatne izboljšave s tehničnega
vidika, hkrati pa bi želeli preveriti tudi mnenja in ocene večjega števila učiteljic, učiteljev
in drugega osebja, vključenega v šolski sistem.

x

KAZALO VSEBINE

IZVLEČEK

VI

ABSTRACT

VII

POVZETEK

VIII

KAZALO VSEBINE

XI

KAZALO SLIK

XIII

KAZALO PREGLEDNIC

XIV

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

XV

1 UVOD

1

2 STANJE RAZISKAV

3

2.1

Šolski zvezki in učno gradivo

3

2.2

Problematika teže šolske torbe

5

2.3 Zakaj zvezki in ne tablični računalniki
2.3.1 Uporaba e-učnih gradiv v šolskem okolju
2.3.2

Otroška motorika

7
7
12

3 EKSPERIMENTALNI DEL

16

3.1

16

Oblikovanje

3.2 Materiali 17
3.2.1 Prototip večpredmetnega zvezka
3.2.2

Pilotni večpredmetni zvezki

3.3 Metode 20
3.3.1 Metode preizkušanja materialov

17
17

20

3.3.1.1

Teža izdelkov

20

3.3.1.2

Gramatura

20

3.3.1.3

Debelina

20

xi

3.3.2

Anketiranje učencev, staršev in učiteljice

3.3.2.1

Ocena večpredmetnega pilotnega zvezka po uporabi

21
22

4 REZULTATI Z RAZPRAVO

23

4.1 Od ideje do prototipa
4.1.1 Rezultati preliminarnega anketiranja

23
23

4.1.2

Izdelava prototipa večpredmetnega zvezka

26

4.2 Od prototipa do pilotnega večpredmetnega zvezka
4.2.1 Oblika in vsebina večpredmetnega pilotnega zvezka

27
28

4.2.2

Rezultati anketiranja pilotnega večpredmetnega zvezka pred zaključkom

prvega šolskega polletja
4.2.2.1

Rezultati anketiranja učencev

30

4.2.2.2

Rezultati anketiranja staršev

33

4.2.2.3

Rezultati anketiranja učiteljice

36

4.2.3

Rezultati tehničnega pregleda pilotnega večpredmetnega zvezka ob

zaključku šolskega leta
4.3

30

Primerjava teže pilotnega večpredmetnega in klasičnega zvezka

4.4 Materialni stroški izdelave prototipnega in pilotnih večpredmetnih zvezkov
4.4.1 Materialni stroški izdelave prototipnega večpredmetnega zvezka
4.4.2

Materialni stroški izdelave pilotnih večpredmetnih zvezkov

38
42
43
43
44

5 ZAKLJUČEK

45

6 LITERATURA IN VIRI

46

PRILOGE

xii

KAZALO SLIK
Slika 1: Ponudba zvezkov na trgu po mnenju staršev

25

Slika 2: Mnenje staršev glede cene zvezkov

25

Slika 3: Prototip večpredmetnega zvezka

27

Slika 4: Pilotni večpredmetni zvezek

28

Slika 5: Obrabljene platnice zaradi spiralne vezave

39

Slika 6: Popokana laminirana folija platnice

39

Slika 7: Risbica narisana s flomastrom, pri čemer ni pišlo do pretiska na drugo stran 40
Slika 8: Risbica izdelana z vodenimi barvicami brez pretiska na drugo stran

41

Slika 9: Odtis lepila viden na drugi strani lista

41

Slika 10: Trganje listov zaradi spirale

42

xiii

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Določanje gramature in teže šestih, na trgu izbranih zvezkov

17

Preglednica 2: Tehnična specifikacija pilotnega zvezka

19

Preglednica 3: Mnenje učiteljev o petih predlaganih idejah

24

Preglednica 4: Število zvezkov, ki jih učenci uporabljajo v prvem razredu za šolo

24

Preglednica 5: Mnenje staršev o petih predlaganih idejah

26

Preglednica 6: Rezultati vprašalnika za učence

31

Preglednica 7: Rezultati vprašalnika za starše

35

Preglednica 8: Teža in debelina pilotnih večpredmetnih zvezkov

43

xiv

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

AOTA

Ameriško združenje delovne terapije

APTA

Ameriško združenje fizične terapije

ARNES

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

d-učbenik

digitaliziran učbenik

ESS

Evropski socialni sklad

e-učbenik

elektronski učbenik

IKT

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

i-učbenik

interaktivni e-učbenik

MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MŠŠ

Ministrstvo za šolstvo in šport

PVC

polivinil klorid

r-učbenik

bogat e-učbenik

VWFA

Vidno področje oblike besed

xv

1

UVOD

Otroci zaradi velike količine zvezkov, učbenikov in delovnih zvezkov v šolo nosijo
pretežke nahrbtnike, ki škodujejo njihovemu zdravju. Zaradi te problematike in zaradi
večje interaktivnosti in motivacije otrok sta v Sloveniji potekala projekta E-učbeniki in
E-šolska torba z namenom digitalizacije šolskih učbenikov in delovnih zvezkov, ki pa
niso bili pripravljeni za prvo triado osnovne šole.

Vstop v prvi razred osnovne šole za otroka pomeni spremembo okolja, spoznavanje
novih sošolk in sošolcev, novih učiteljev, predstavlja odgovornejšo vlogo do učenja
pisanja, branja, računanja … K omenjenim dejavnikom spada razvijanje otrokovih
grobomotoričnih, finomotoričnih ter grafomotoričnih spretnosti. Prezgodnja uporaba
tehnologije

te

spretnosti

poslabša

in

omejuje

njihov

razvoj.

Med

izdelavo

večpredmetnega zvezka smo pogosto naleteli na vprašanje, zakaj ne bi tiskan zvezek
zamenjali s tabličnim računalnikom. Odgovor je preprost: ker ne želimo postati vzrok za
otrokovo nepismenost.

Namen magistrskega dela je bil izdelati večpredmetni zvezek za eno šolsko polletje, ki
bi zamenjal ustrezno število zvezkov, ter pripomogel k znižanju teže šolske torbe. S
predhodnim anketiranjem otrok, učiteljic in staršev, smo želeli izvedeti, če bi bila taka
oblika zvezka zanimiva, uporabna in izvedljiva. V pogovoru z učiteljico Tanjo Hrkač iz
Osnovne Šole Franca Rozmana Staneta smo se posvetovali o dejanski vključitvi
večpredmetnega zvezka v učni proces, vsebini, poglavjih in o količini listov, ki jih otroci
potrebujejo za eno polletje, ter o ustreznem pristopu k oblikovanju dodatnih didaktičnih
nalog, ki bi bile otrokom v pomoč k lažjemu razumevanju učne vsebine.

Pred izdelavo večpredmetnega zvezka smo si postavili štiri glavne cilje:
–

omejiti veliko količino zvezkov na en večpredmetni zvezek za eno polletje;

–

izbrati ustrezne kakovostne materiale ter postopek tiskanja, pri čemer bi bilo
potrebno poiskati optimalno razmerje med ceno materiala, izdelavo zvezka in
kakovostjo, ki jo želimo doseči;

–

v skladu z učnim načrtom in s pomočjo učiteljice ter otrok izdelati ustrezne
didaktične pripomočke (didaktične igre in številčne kartončke), ki bodo
pripomogli k dodani vrednosti izdelka;

1

–

analizirati uspešnost uporabe izdelanega večpredmetnega zvezka med učenci
prvega razreda z uporabo anket in s pogovorom z učenci, učitelji in starši.

Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili naslednje delovne hipoteze:
Hipoteza 1:

Izdelan večpredmetni zvezek bo vplival na znižanje teže šolskih torb ter
funkcionalno nadomestil obstoječe število potrebnih zvezkov.

Hipoteza 2:

Z ustrezno izbiro materialov in postopka tiska bo izdelan kakovosten
večpredmetni zvezek otrokom všečnega videza, ki bo primerljiv
obstoječim zvezkom na trgu.

Hipoteza 3:

Primerno in ustrezno izdelani didaktični pripomočki (didaktične igre in
številčni kartončki) bodo pripomogli k prijetnejšemu vzdušju pri pouku in
motivaciji otrok.

Hipoteza 4:

Analiza uporabe novega večpredmetnega zvezka bo pokazala na
morebitne potrebne spremembe za doseganje boljših rezultatov.

2

2

STANJE RAZISKAV

2.1

Šolski zvezki in učno gradivo

Zvezki so učna orodja, prisotna na različnih stopnjah izobraževanja, od predšolske
vzgoje do univerzitetne izobrazbe. Na vsaki stopnji je uporaba zvezkov drugačna,
kakor je tudi drugačen njihov pomen tako za učence, dijake, študente kakor tudi za
učitelje oz. profesorje. V prvi triadi osnovne šole je uporaba zvezkov izrazitega
pomena, saj se v tem času učenci učijo pisati, brati, računati, uporabljati domišljijo …
Poleg sprememb, ki jih doživljajo otroci z vstopom v prvi razred (spoznavanje novih
sošolcev, učiteljev, novega učnega okolja (1), nove rutine itd.), uporaba zvezkov zanje
ne bi smela predstavljati dodatne obremenitve.

Ko govorimo o šolskih zvezkih, mislimo na tradicionalne zvezke bodisi s praznimi,
črtnimi ali karo listi, v obliki trdno sešitih ali spetih listov v platnicah iz papirja ali kartona
(2, 3). Zvezki se v takšni obliki že od dvajsetega stoletja uveljavljajo kot eden najbolj
tradicionalnih pripomočkov za zapisovanje oz. pisanje v šolskem procesu ter so
pomembno orodje nadzora učiteljev in staršev nad učenci in staršev nad učno vsebino
(4, 5). Zvezek omogoča dokumentiranje otrokovega dela in je šolski pripomoček za
zapisovanje gradiva (4, 6, 7).

Slovenska zakonodaja (8) ne določa števila, velikosti ter vrste šolskih zvezkov, zato je
izbira le-teh odvisna od posamezne učiteljice ali učitelja oz. je predpisana s strani šole
ali vodstva. Pri izboru in uporabi učnih gradiv za učenke in učence učiteljice in učitelji
izhajajo iz veljavnih učnih načrtov, tam zapisanih ciljev, standardov znanj in didaktičnih
priporočil. Ob tem morajo upoštevati različne dejavnike z vidika učencev (starost,
razvojno stopnjo, predznanje, zmožnosti učenk in učencev itd.) (9).

Uporaba učbenikov je določena v Pravilniku potrjevanja učbenikov (10). Učbeniki se
lahko v slovenskih osnovnih in srednjih šolah uporabljajo le, če jih je potrdil pristojni
strokovni svet za splošno ali poklicno strokovno izobraževanje.

Skladno z 2. členom Pravilnika o potrjevanju učbenikov je »učbenik osnovno učno
gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih
v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin
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in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in
struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in
pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma
modul in določeno stopnjo izobraževanja. /…/ Učbenik je lahko v tiskani, elektronski ali
v tiskani in elektronski obliki.« (10).

V priporočilih za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (9) ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire
in presoje predlagajo, da pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem
gradivu med drugim upoštevajo naslednja priporočila:
–

gradivo naj omogoča delo z raznovrstnimi besedili in naj razvija branje z
razumevanjem strokovnih besedil pri vseh predmetih, npr. delo z učbeniki ali eučbeniki, ki so v ta namen strokovno pregledani, besedila so torej primerno
zahtevna v konceptualnem smislu ter ustrezna v vsebinskem in jezikovnem
smislu;

–

gradivo naj omogoča čim več tvorjenja različnih pisnih besedil – tako za razvoj
fine motorike, veščine pisanja kot za razvoj zmožnosti pisanja različnih vrst
besedil /…/ (9).

Poleg učbenikov lahko v šolah uporabljajo tudi delovne zvezke. Delovni zvezek je učno
gradivo, ki praviloma dopolnjuje učbenik, ob ustrezni strokovni presoji pa je lahko tudi
samostojno učno gradivo. Udeležencem izobraževanja omogoča, da znanje uporabijo
v različnih vsebinskih zvezah in situacijah (11). Učitelji različna dodatna učna gradiva,
kot so npr. delovni zvezki, zbirke vaj, klasični zvezki, med drugim za pouk uporabljajo
avtonomno, pri čemer je ključni kriterij strokovnost, didaktična ustreznost in primernost
razvojni stopnji učencev. (9)

Učna gradiva vključno z delovnimi zvezki za prvošolce naj bi načeloma financiralo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (krajše MIZŠ). Za učbeniške sklade naj
bi ministrstvo letno namenilo tri milijone evrov, za analizo o delovnih zvezkih pa naj bi
namenilo pol milijona evrov. Ministrica MIZŠ, dr. Maja Makovec Brenčič (12), je
poudarila, da si bodo prvošolci lahko v šolskem letu 2017/18 učbenike, kot običajno,
brezplačno izposodili v učbeniških skladih, učna gradiva pa bo krilo ministrstvo. Poleg
delovnih zvezkov se namreč v prvih razredih vse manj uporabljajo učbeniki, vse več pa
učna gradiva, ki so si jih učenci doslej izposojali, zato vanje niso smeli pisati.
Ministrstvo naj bi šoli glede na število učencev določilo kvoto sredstev. Iz te kvote naj bi
šole obnavljale učbeniške sklade in kupile učna gradiva in delovne zvezke. Z analizo, ki
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naj bi jo izvajal Zavod za šolstvo, naj bi dobili informacije o tem, koliko in kako so
učbeniki uporabljeni. Ker starši opozarjajo, da so nekateri delovni zvezki konec leta
izpolnjeni le 20- ali 30-odstotno, naj bi Zavod za šolstvo oblikoval tudi priporočila, ki naj
bi bila pomemben element pri izbiri delovnih zvezkov za učitelje (12).

2.2

Problematika teže šolske torbe

Prvošolci v prvem razredu potrebujejo od pet do šest različnih zvezkov, ki poleg ostalih
delovnih zvezkov in učbenikov dodatno bremenijo njihove šolske torbe. Teža šolskih
torb je problematika, s katero se srečujejo učenke in učenci od prvega razreda
osnovne šole dalje, zato bo ta problematika v nadaljevanju nekoliko bolj natančno
obrazložena.

Šolske torbe so ena od osnovnih potrebščin, ki jih otrok potrebuje od začetka osnovne
šole do konca srednje šole. Torej se šolske torbe začnejo uporabljati v času
odraščanja, telesnega razvoja in rasti. Vsi dejavniki, ki v tem obdobju vplivajo na potek
razvoja in rasti, lahko na otroku pustijo trajne posledice (13).

Leta 2009 sta Ameriško združenje delovne terapije (ang. American Occupational
Therapy Association; krajše AOTA) in Ameriško združenje fizične terapije (ang.
American Physical Therapy Association; krajše APTA) priporočila, naj učenci ne nosijo
nahrbtnikov težjih od 15 odstotkov (ali med 10 in 20 odstotki) telesne teže (14).

Pretežka šolska torba, napačne oblike in velikosti, namreč ogroža zdravje otroka.
Učenec se začne nagibati naprej in zgrbi celoten zgornji del telesa, zaradi česar je
predvsem ogroženo zdravje otroške hrbtenice. Zato vse torbe niso primerne za
nošenje gradiva v šolo. Da se ne bi poškodovala otrokova hrbtenica, mora biti hrbtišče
torbe čvrsto, prilagojeno anatomiji hrbtenice, in če se le da, oblazinjeno in zračno, da je
nošenje ugodnejše in da se učenec ne poti v hrbet. Anatomsko oblikovane torbe so
zlasti pomembne v prvi triadi osnovne šole, priporočene pa so tudi pozneje. Naramnice
morajo biti široke, po možnosti oblazinjene, saj je s tem teža bolje razporejena. Zelo
pomembno je, da so naramnice nastavljive (v različnih letnih časih otrok nosi različno
debela oblačila). Težišče torbe mora biti čim bližje težišču telesa, da se torba lepo
prilega hrbtenici in ne moti pri gibanju. Najpomembnejši predel torbe je ob hrbtu, kamor
sodijo težje potrebščine (delovni zvezki, veliki zvezki, … ) in ki mora biti najprej
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zapolnjen; tako je teža torbe čim bliže hrbtu, otrok pa ohrani hrbtenico v naravnem
položaju. Šolska torba mora biti tudi stabilna, ne sme se zvračati, ko jo postavimo na
tla, ne glede na to ali je prazna ali polna. Torba oz. nahrbtnik mora biti otroku seveda
tudi všeč, saj bo z njo preživel veliko časa (15).

Na MIZŠ poudarjajo naj učenke in učenci upoštevajo navodila učiteljev o tem, katera
učna gradiva bodo potrebovali nasledni dan in pripravijo torbe tako, da so v njih le
zvezki, ki jih resnično potrebujejo. Pri mlajših učencih morajo ta del naloge prevzeti tudi
starši, ki naj bi vsak dan preverili vsebino torb.

Ministrstvo se s težo šolskih torb ukvarja že od leta 2004. V letih od 2004 do 2010 so
zagotovili dodatna sredstva za nakup šolskih učbenikov, ki so jih otroci imeli pri pouku,
medtem ko so svoje učbenike, iz katerih so se učili, lahko pustili doma. Poleg
omenjenega je ministrstvo Zavodu Republike Slovnije za šolstvo naložilo pripravo
normativov in meril, ki opredeljujejo oblikovno-tehnične elemente učbenika, ki
neposredno vplivajo na njegovo težo in veljajo že od leta 2007. S spremembo šolske
zakonodaje so šolam omogočili izvajanje fleksibilnega predmetnika, kar pomeni, da je
vodstvu šol prepuščeno, da lahko tedensko število predmetov v posameznem obdobju
šolskega leta zmanjšajo, kar gre v prid zmanjšanja teže šolskih torb (16).

Marca 2016 je društvo IndiJanez začelo izvajati projekt Naj torba ne bo borba (17).
Projekt je vključeval tehtanje šolskih torb pred slovenskimi osnovnimi šolami. Z akcijo
so člani društva IndiJanez želili opozoriti starše in otroke, naj v torbe ne nalagajo
nepotrebnih stvari, mlade pa opozoriti, naj jih nosijo pravilno. Namen projekta je bil
obvestiti širšo javnost o tej problematiki. Po mnenju predstavnice društva, Katje
Kesner, ukrepi ministrstva glede na rezultate niso dovolj. Pet odstotkov slovenskih
učencev ima težave s hrbtenico, ta odstotek pa se z leti še povečuje. Skrb za težo
šolskih torb naj bi bila stvar tako ministrstva kot poslancev in šolskega sistema (18). V
raziskavi, ki jo je izvedlo društvo IndiJanez, je bilo stehtanih 562 osnovnošolskih otrok
skupaj z njihovimi torbami. Izkazalo se je, da je 84 odstotkov otrok nosilo torbe, ki so
težje od priporočene zgornje meje tj. 10 odstotkov telesne mase, 62 odstotkov otrok pa
je nosilo torbe, ki so presegale kar 15 odstotkov otrokove mase oz. t. i. nevarno mejo.
Da bi se proces razbremenitve otrok s šolskimi torbami nadaljeval, je društvo IndiJanez
k sodelovanju povabilo tudi poslanske skupine (17). Odzvalo se je 8 poslancev. Sedem
poslancev je nosilo šolske torbe, katerih teža je bila 15-odstotna glede na njihovo
osebno težo, medtem ko je eden nosil torbo, težko 30 odstotkov njegove teže. Torbe
so tehtale od 9 do 15 kilogramov (19, 17). Po večurnem nošenju so ugotovili, da so
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torbe resnično pretežke, enemu od testirancev pa se je torba strgala že po enournem
nošenju. Strinjali so se, da je potrebno najti ustrezne rešitve kot npr. v digitalizaciji
učnih gradiv ali v tem, da bi gradiva puščali v šoli (17). Predsednik društva IndiJanez
Ramiz Derlić je predlagal, da se učbeniki in delovni zvezki objavijo javno na spletu,
starši ali otroci pa bi sproti tiskali snov za tisti dan, ko jo potrebujejo. Poleg spleta bi jih
lahko tudi kupili v fotokopirnici. Tako bi imeli otroci na dan za pet šolskih predmetov
kvečjemu 20 listov in ne kopico učbenikov. Derlić je tudi izpostavil, da imajo v tujini v
izogib težkim torbam gradiva v šolah in doma. Na Finskem po njegovih besedah
razmišljajo celo o ukinitvi vseh učbenikov in delovnih zvezkov, tako da bi se otroci učili
in naučili v šoli, doma pa bi bili prosti (18, 19).

2.3

Zakaj zvezki in ne tablični računalniki

Pri izdelavi tiskanega večpredmetnega zvezka za prvošolce smo pogosto naleteli na
nasprotovanja, češ da naj prvošolci raje uporabljajo tablične računalnike namesto
zvezkov in tako se bo teža njihovih torbic zmanjšala. Ker smo bili mnenja, da temu ni
tako in da tablični računalniki še dolgo ne bodo zamenjali zvezkov prvošolcev, smo se
odločili to tudi dokazati. Eden od dokazov so rezultati naše raziskave, drugi pa so
podani v nadaljnem pregledu stanja raziskav, skozi katerega smo želeli dokazati, da je
sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija (krajše IKT) dobrodošel pripomoček
v učnem procesu, ne more pa v celoti nadomestiti klasičnih pripomočkov, kot so to na
primer zvezki, ki jih prvošolci, predvsem zaradi razvijanja motoričnih spretnosti, še kako
pridno uporabljajo. Pritiskanje na tipke tabličnih računalnikov teh sposobnosti ne more
nadomestiti ali zmenjati.

2.3.1

Uporaba e-učnih gradiv v šolskem okolju

Z digitalizacijo učbenikov in delovnih zvezkov se v Sloveniji ukvarjajo že kar nekaj
časa. Predvsem pa se ukvarjajo z vprašanjem, ali lahko digitalizacija popolnoma
izpodrine učbenike in delovne zvezke ter tako pripomore k lažjim šolskim torbam. Med
leti 2011 in 2015 sta se v Sloveniji izvajala dva projekta, povezana z digitalizacijo
tiskanih vsebin: projekt E-učbeniki (20) in projekt E-šolska torba (21).
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Projekt E-učbeniki pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli se je pričel izvajati leta
2011 in se je zaključil v letu 2014. Sofinancirala sta ga Ministrstvo za šolstvo in šport
(krajše MŠŠ) in Evropski socialni sklad (krajše ESS). Zaradi razvojnih vprašanj in
pomislekov se je vodstvo projekta skupaj z didaktično skupino projekta in drugimi
strokovnjaki odločilo, da ne bodo pripravljali e-učbenikov za prvo triado (20).

Projekt E-šolska torba se je začel leta 2013 in zaključil novembra 2015. Namen
projekta je bila vzpostavitev ustrezne infrastrukture, razvoj sodobnih e-storitev in evsebin v slovenskem jeziku ter zagotavljanje didaktične podpore z uporabo le-teh pri
pedagoškem procesu (didaktične, tehnične) ter organizacijsko-upravljalskem procesu
vsakega vzgojno-izobraževalnoga zavoda (21).

V letu 2013 je bilo pri pilotnem projektu Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, ki
je potekal v okviru E-šolske torbe, za sodelovanje izbranih štirinajst šol, od tega deset
osnovnih in štiri gimnazije. Z namenom testiranja e-vsebin in e-storitev so sodelujoče
učitelje in učence/dijake opremili s tabličnimi računalniki ter vsako šolo opremili z
brezžičnim omrežjem.

V letu 2014 so pri pilotnem projektu Preizkušanje e-vsebin in e-storitev izbrali 44 šol,
od tega štiriintrideset osnovnih in deset gimnazij. Šole, ki so se prijavile za sodelovanje
v pilotnem projektu, so se obvezale, da bodo za testiranje in evalviranje e-vsebin in estoritev vsem učiteljem in učencem oz. dijakom v prijavljenem oddelku pri pouku
zagotovile bodisi mobilne naprave bodisi računalnike (22). Projekt sta izvajala Zavod
RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (krajše Arnes). Projekt
naj bi prispeval k dvigu kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega procesa pri
družboslovnih predmetih 8. in 9. razreda osnovne šole, 1. letnika gimnazije ter širše, z
ustvarjanjem pogojev za uporabo IKT pri !olskem delu (pedago kem in upravljalskem)
in skozi usposabljanje učiteljev (tako v šoli kot pri samostojnem delu doma)
implementiral rezultate projekta v izobraevalni proces ter razvijal digitalne kompetence
uitelja in ueega (20).

V zborniku Kaj nam prinaša E-šolska torba II (23) so bili podani rezultati evalvacije
pilotnih projektov uvajanja in uporabe e-vsebin in e-storitev projekta E-šolska torba.
Evalvacija je bila podana z vmesnimi rezultati (v šolskem letu 2013/2014) ter s
končnimi rezultati (v šolskem letu 2014/2015). Rezultati pilotnega projekta E-šolska
torba prikazujejo stališča in mnenja učiteljev, staršev, učencev in dijakov o
preizkuanih e-vsebinah in e-storitvah. Dejanske uinke na znanje in uenje uencev in
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dijakov bi morali preveriti s tudijo, ki bi zajela reprezentativen vzorec slovenskih ol in
bi najmanj 5 let spremljala uence, dijake in uitelje, ki bi uporabljali e-vsebine in estoritve pri pouevanju in uenju.

V evalvaciji je v drugem letu pilotnega projekta sodelovalo 123 u iteljev (43 odstotkov),
995 učencev in dijakov ter 242 staršev. V reševanje evalvacijskega vpra alnika so bili
vklju eni u itelji razli nih predmetov, ki so pri pouku uporabljali bodisi e-u benik bodisi
razli ne e-vsebine.

Učitelji so e-ubenike najpogosteje uporabljali pri matematiki, fiziki in kemiji, saj je
narava teh predmetov taka, da za razumevanje zahteva procese, ki se najlaje
pojasnijo z interaktivnimi elementi. E-ubenike so uenci med poukom najpogosteje
uporabljali samostojno ali med uiteljevo razlago skupaj z uiteljem; redko so uitelji
uporabljali e-ubenik samostojno, zgolj kot pomo pri razlagi. E-ubenik naj bi glede na
odgovore uiteljev pozitivno vplival na motivacijo, aktivnost in samostojnost
učencev/dijakov pri šolskem delu, kar lahko delno pripišemo uvajanju nove tehnologije
v proces pouka, delno pa e-ubeniku (interaktivnost). Na pozornost uencev/dijakov pri
pouku, motivacijo uencev/dijakov za branje in sodelovalno uenje pa naj ne bi vplival
(ne pozitivno in ne negativno). Uenci/dijaki so e-ubenik med poukom najpogosteje
uporabljali za opazovanje simulacij, iskanje informacij ter samostojno delo, najmanj pa
za izdelavo domaih nalog, kar je bilo proti pričakovanjem, saj je bil ubenik namenjen
predvsem samostojnemu delu (tudi doma).

Uitelji so ocenili, da so z uvedbo e-ubenika uporabili ve razli nih didakti nih strategij
ter da tak na"in dela omogo"a ve#jo individualizacijo in diferenciacijo pouka. Ve$ina
u%iteljev je bila mnenja, da se zaradi uvedbe e-u&benika ne pove&a avtonomija u&itelja,
prav tako se po mnenju ve'ine ni spremenila aktivnost u(itelja med poukom.
Sodelovalno u)enje u)encev/dijakov ter preverjanje in utrjevanje snovi je ostalo na
pribli*no enaki ravni kot pri uporabi klasičnega učbenika.

Ker tehnologija v e-u+beniku omogo+a razli+ne dodatne pristope (s simulacijami,
ve,predstavnostjo, animacijami oz. z interaktivnostjo nasploh) ter mo-ne sprotne
povratne informacije učencem/dijakom (pri vprašanjih in zbirkah nalog), je skozi anketo
spoznan pozitivni vpliv na raznolikost didakti.nih strategij ter posledi/no na
individualizacijo in diferenciacijo. Zanimiv je tudi rezultat pri preverjanju in utrjevanju
znanja, na kar naj e-u0benik, po ocenah u0iteljev, ne bi vplival, kljub dodatnim
mo1nostim, ki jih pri e-u2benikih omogo2a tehnologija.
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Med prednosti e-u3benika pred klasi3nim u3benikom so u3itelji navedli ve3jo
motiviranost u4encev oz. dijakov za delo, interaktivnost e-u5benika, njegovo u5inkovito
uporabnost v vseh fazah pouka, ve6jo možnost individualizacije ter diferenciacije pouka
ter večjo podporo pri razvijanju kritičnega mišljenja dijakov in učencev. Kot slabosti
uvajanja e-učbenika (v pouk) pa so učitelji največkrat navedli večjo časovno zahtevnost
njihove priprave na pouk, težji nadzor nad delom učencev in dijakov med poukom,
pogoste tehnične težave pri uporabi e-učbenika ali drugih e-vsebin ter pomanjkljivo
znanje učiteljev s področja IKT.

Učenci in dijaki so e-učbenike pri pouku uporabljali med učiteljevo razlago, skupaj z
učiteljem in samostojno. Pri pouku so z e-učbenikom najpogosteje iskali informacije ter
delali samostojno, najredkeje pa so opazovali simulacije, delali domače naloge ter
analizirali podatke oz. informacije. Učenci in dijaki so ocenili, da so imeli več motivacije
pri reševanju nalog iz e-učbenika, medtem ko so za spoznavanje novih vsebin,
izdelavo domačih nalog in učenje doma raje uporabljali klasični učbenik (23).

Rebolj (24) ugotavlja, da sta se pri današnjem izobraževanju pedagoška in
informacijsko-komunikacijska tehnologija zbližali. Pedagogika in didaktika morata
pospešeno razvijati nove metode in teoretično napredovati. Tehnologija pa se mora
odzivati na pedagoške pobude. Zagotoviti mora na primer premik k aktivnostim, ki jih
mora

ta

tehnologija

podpirati.

Tehnologija

determinira

pedagoške

možnosti

izobraževanja, to pa vpliva tudi na razmerje med obsegom e-izobraževanja in
klasičnega izobraževanja v neki šoli. Kar tehnološko še ni podprto, mora šola izvesti
klasično (24).

Tehnologija je pedagoško nevtralna, kar pomeni, da se tehnična osnova lahko razvija
neodvisno od učnega procesa. Ni pa tehnologija pedagoško neodvisna, zato je pri
uporabi tehnološke podlage potrebno upoštevati tudi pedagoško teorijo in prakso ter
zagotoviti nemoten potek didaktičnih procesov. In prav zaradi omenjenega morajo pri
uvedbi tehnologije v pedagoški proces poleg programerja sodelovati tudi učitelji in drugi
šolski strokovni delavci. Programer mora upoštevati pedagoške potrebe, pedagogi pa
poznati tehnološke omejitve, ki jih morajo upoštevati, ko načrtujejo e-učenje in ko se
odločajo, kaj lahko in česa ne morejo izvesti elektronsko (24).

Učbeniki v elektronski obliki (e-učbeniki) so skladno s Pravilnikom o potrjevanju
učbenikov (10) v Sloveniji pri pouku dovoljeni. Razvrščeni so v tri ravni. V prvo raven
spadajo t. i. d-učbeniki, kar je skrajšano poimenovanje za digitalizirane učbenike. Ti
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učbeniki so elektronske kopije klasičnih tiskanih učbenikov, torej vsebujejo samo
besedilo in slike. Na drugo raven e-učbenikov uvrščamo r-učbenike. To so bogati eučbeniki (ang. Rich e-textbooks). Ti učbeniki so nadgradnja d-učbenikov, ki sta jim
dodana zvok in video. Odvisno od prikazovalnika imajo nekateri dodana tudi preprosta
vprašanja s takojšnjo povratno informacijo. V tretjo raven uvrščamo i-učbenike, kar je
krajše poimenovanje za interaktivne e-učbenike. I-učbeniki niso nadgradnja ručbenikov, čeprav omogočajo vse, kar omogočajo r-učbeniki. Ključna prednost iučbenikov je neposredna vključitev interaktivnih zgledov, konstrukcij in nalog v besedilo
i-učbenika. Povratne informacije pri reševanju so lahko kakovostnejše, omogočena sta
shranjevanje odgovorov in spremljava uporabnika (20).

Na Osnovni šoli Prule, so se leta 2011 odločili za uporabo e-učbenikov, ki jih dobijo v
roke že prvošolčki. Poleg tiskanega delovnega zvezka in običajnih zvezkov otroci
uporabljajo tudi delovne zvezke in učbenik v elektronski obliki. Učbenikov v tiskani
obliki prvošolci na tej osnovni šoli nimajo, imajo pa jih učitelji. Pri pouku uporabljajo eučbenike, tablice in interaktivno tablo (22). Ugotovitve učiteljev so bile, da lahko tablice
služijo zgolj kot pomožno sredstvo, ne morejo pa biti osnovni učni pripomoček.
Sodobno tehnologijo vidijo predvsem kot motivacijsko sredstvo pri učnem procesu (25).

Peklajeva (26) opozarja, da raziskave o uporabi tehnologije (denimo tablice,
interaktivne bele table, računalniki, ki omogočajo učencem in učiteljem uporabo eučbenikov) kažejo tako pozitivne kot negativne učinke v procesu poučevanja na učenje
in znanje otrok. Med pozitivnimi učinki se najpogosteje navaja višja motivacija in
pozornost učencev, čeravno ni znano, ali gre bolj za motivacijo do dela z napravo kot
pa za motivacijo do učenja. Tehnologija učencem ponuja tudi možnost interaktivnega
učenja, večjo samostojnost in kritičnost do lastnih izdelkov, sprotno pridobivanje
informacij o pravilnosti reševanja posameznih nalog, možnost prikazovanja idej na
različne načine, dostopnost informacij, opcijo sodelovalnega učenja in povečanja
računalniške pismenosti. Po drugi strani pa lahko uporaba omenjene tehnologije v
poučevanju zmanjšuje govorne interakcije učencev z vrstniki in učiteljem. Učence
postavlja v vlogo pasivnih sprejemnikov znanja brez priložnosti za sooblikovanje
procesa učenja (26). Proces poučevanja je komunikacijski proces, ki ustvarja socialne
odnose in učno klimo in v katerem sta učitelj in učenec v medsebojni interakciji. Pri eučenju je te komunikacije precej manj, saj je učenec pretežno v interakciji z učno
vsebino (24).
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2.3.2

Otroška motorika

»Vse človekove aktivnosti so motorične in izhajajo iz organizma na tri načine: kot
gibanje celega telesa ali posameznih sistemov, kot ročna motorika in govor. Motorika
predstavlja splošno in kompleksno sposobnost, ki je odgovorna za uspešno izvedbo
različnih motoričnih nalog« (27).

Motoriko lahko torej opišemo kot sposobnost telesa za gibanje (28). Pri uporabi
različnih mišičnih skupin poznamo različne motorične spretnosti, ki jih otrok razvije do
vstopa in ob oz. po vstopu v šolo. Govorimo o grobi motoriki, grafokotoriki ter fini
motoriki.

»Groba motorika vključuje motorične spretnosti ali pa kombinacije motoričnih spretnosti
različnih velikih telesnih mišic« (29). Groba motorika se uporablja za razvoj ravnotežja
in gibanja celotnega telesa (30).

»Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh delov: graf in motorika. Izraz graf je vzet iz
stare grščine (graphos), kjer je pomenil pisati. Danes pomeni pisno znamenje za
glasove, foneme in za pojave stavčne fonetike: črke, ločila in druga znamenja.
Grafomotorika torej pomeni gibalno sposobnost za pisanje – oblikovanje črk in drugih
pisnih znamenj« (31).

»Obvladovanje

grafomotoričnih

spretnosti

in

pisanja

pomeni

sklenjeno

fazo

diferenciranosti in zrelosti motorike prstov. Diferenciacija prstov je pomembna za
pravilen prijem in držo pisala. Težimo k razvoju tako imenovanega pincetnega prijema
– prijem z blazinicami prstov« (32).

»″Čečkanje″ kot obliko izražanja oziroma dejavnosti srečamo že zelo zgodaj, praviloma
že v začetku drugega leta starosti. ″Risanje″ pa lahko pri malčku opazujemo že med
drugim in tretjim letom starosti, ko že nastopa hiter razvoj govora. Otrok v tem obdobju
pridobiva pomembne grafomotorne izkušnje na podlagi svoje pisalne in gibalne
dejavnosti, ki se morata do vstopa v šolo zares izpopolniti, da lahko služita učenju
pisanja« (33).

Otroke se začne sistematično uvajati v svet branja in pisanja v prvem razredu osnovne
šole, ko so stari približno šest let. Govorimo o t. i. začetnem ali postopnem
opismenjevanju. Za začetno opismenjevanje je potrebno pri otroku razvijati orientacijo,
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grafomotoriko ter slušno in vidno zaznavanje. Otrok se mora naučiti vleči ravne črte v
različnih smereh ter na različne načine zaokrožene poteze. Vse to mu omogočajo tako
imenovane grafomotorične vaje, ki jih skoncentrirano riše in usvaja v prvem razredu
osnovne šole (34).

»Pisanje je torej resen preizkus malčkovih osebnih značilnosti in tudi sposobnosti.
Učenje pisanja je usmerjeno k natančno določenemu cilju, k popolnemu obvladovanju
pisanja (avtomatizirano in čitljivo oblikovanje rokopisa) na ravni šolske oblikovanosti
rokopisa, ki se ga vsi ljudje določene narodnosti učimo pisati na enak način. Čitljivost
oziroma šolska oblikovanost rokopisa je pravzaprav osnova možnost komuniciranja in
zapisovanja s pomočjo rokopisa in brez tega usmerjenega cilja bi v procesu učenja
pisanja popolnoma zgrešili funkcijo uporabe pisave v vsakdanjem zapisovanju, šolstvu
in življenju nasploh. Zato je ravno učenje pisanja ena prvih nalog šolskega sistema, ki
pa mora biti dobro opravljena, saj je to osnova za vse nadaljnje učenje in delo. Razvoj
malčkove grafomotorike je tesno povezan z vsako fino obliko namenske dejavnosti
prstov – finomotoriko« (33).

»Finomotorične spretnosti so spretnosti, ki vključujejo gibe ali kombinacije gibov malih
mišic rok in oči« (35). V razvijanje fine motorike so torej vključeni gibi prstov in zapestja
kakor tudi fini gibi obraza in nog. »Področje fine motorike je zelo pomembno pri zapisu
posameznih črk. Za pisanje je zelo pomembna motorika prstov. Razvija se vzporedno s
potrebami po najfinejših gibih in tudi najkasneje dozori« (34).

K razvoju fine motorike prstov zelo pripomorejo dejavnosti kot so: risanje, rezanje s
škarjami, razgibavanje, barvanje pobarvank, sestavljanje kock, oblikovanje plastelina,
vezanje vezalk, zapenjanje gumbov itd. Če je fina motorika slabo razvita, se lahko
zgodi, da imajo kasneje otroci težavo z grafomotoriko in posledično s pisanjem.
Dejavnosti, ki razvijajo fino motoriko, posredno razvijajo še koncentracijo in vplivajo na
inteligenco (36).

Veščina pisanja z roko je zelo pomembna za razvoj različnih kognitivnih funkcij – vpliva
na spomin in razumevanje, usvajanje pojmov in razvoj refleksivnega učenja, predvsem
pa je tesno povezana z branjem. »Nesporno je, da je pisanje z roko pomembno za
učenje branja in pripomore k tekočemu branju. Prezgodnja in pretirana uporaba
tabličnega računalnika, spoznavanje pretežno le virtualnega prostora in premalo
izkušenj o sebi in prostoru v realnem svetu ovirajo normalen razvoj zaznavanja
prostora« (37, 38).

13

Na zmotnost paradigme, da so tablični računalniki boljši – že zato, ker so sodobni,
opozarja Marjanovič Umkova (25), ki nasprotuje temu, da bi se otroci na začetku
šolanja opismenjevali s tablicami. »Pismenost je več kot zgolj dotikanje tipk, saj je
dokazano, da se pri učenju pisanja vzpostavljajo nove nevronske povezave«. Tablice
ne morejo nadomestiti odnosa z vrstniki in učiteljem – ta je še vedno ključni element pri
posredovanju znanja in motivaciji. Lahko pa dopolnjujejo učni proces, kjer je to
smiselno in izvedljivo (25).

Da je pisanje ročna senzomotorična spretnost, je povsem razumljivo. Manj pa je bilo
znano, da tudi branje temelji na senzomotoričnem sistemu. Tradicionalno je bilo branje
pojmovano le kot perceptivna dejavnost. V skladu s teorijo utelešene kognicije, ki
predstavlja teoretično osnovo za razumevanje, kako posamezni deli telesa in motorična
aktivnost igrajo pomembno vlogo v kognitivnih procesih in vplivajo na učenje (ang.
Enactment effect), je tudi branje tesno povezano s pisanjem, ker so percepcije in
motorične aktivnosti med seboj soodvisne.

Teorija utelešene kognicije predpostavlja, da na branje vpliva pisanje kot tudi same
tehnike pisanja, ker se motorični programi in senzorične izkušnje, pridobljeni med
pisanjem, ponovno aktivirajo med branjem. Ti programi in izkušnje pa se zelo
razlikujejo pri pisanju s pisalom na papir v primerjavi s tipkanjem na tipkovnico (39).

Branje ni samo zaznavna dejavnost, je tudi gibalna, telesna. Če tipkamo, vedno
udarimo isto črko, izpisano na isti način, takrat se motorični sistem v možganih ne
aktivira na enak način kot pri pisanju. S tipkanjem na tipkovnico so okrnjeni tudi
ustvarjalnost, domišljija, občutenje (38).

Ball (40) v svoji raziskavi predvideva, da bi moralo izvajanje motoričnih gest ali kretenj
pri pisanju igrati še posebno veliko vlogo pri branju v primeru, ko vizualni VWFA sistem
(ang. Visual Word Form Area – vidno področje oblike besed) še ni povsem razvit, tj. v
zgodnjem obdobju pridobivanja bralnih spretnosti. Ugotavlja, da je pridobivanje bralnih
spretnosti pospešeno, če otroke najprej vadimo v pisanju tako, da npr. s prsti sledijo
obliki črk na primerni površini (smirkov papir ali pisanje v pesek) v primerjavi s klasično
grafo-fonemično metodo brez tipne komponente.

Longcamp in sodelavci (41) so v raziskavi starejših predšolskih otrok ugotovili, da so
bolj uspešni pri prepoznavanju črk, če jih vadijo s pisanjem kot s tipkanjem. Omenjeni

14

raziskovalci so predpostavili, da pisanje podpira notranji model črk zaradi integracije
vida, motoričnih ukazov in kinestetične povratne informacije, česar tipkanje ne
omogoča.

Glede na izsledke posameznih omenjenih raziskav lahko zaključimo, da pisanje pri
otrocih spodbuja pridobivanje bralne spretnosti. James (42) je v svoji raziskavi
ugotovila, da pisanje prispeva tudi k bralni fluentnosti z aktivacijo vizualne percepcije
črk s povečanjem natančnosti ter hitrosti prepoznavanja črk.

Pisanje s pisalom ima povsem drugačno grafomotorično komponento v primerjavi z
uporabo tipkovnice in zaslona. Razlika je tudi v vizualni in tipni senzorični izkušnji. Če
se otrok uči pisanja s tipkanjem (računalnik, tablica in podobne digitalne naprave)
veliko prej, kot obvlada pisanje z roko, to vpliva na njegovo bralno pismenost in razvoj
drugih kognitivnih procesov ter na splošno učno uspešnost. Čeprav je računalniško
opismenjevanje v današnji dobi nujno, ne bi smelo iti na račun učenja pisanja (39).

Projekta, kot sta E-šolska torba in E-učbeniki, sta bila z namenom postavljena na
konec osnovne šole in začetek srednje šole. Vpliv e-učnih pripomočkov ima lahko
negativne posledice na učence prve triade, zato jih večina raziskav priporoča le kot
dopolnilo klasičnim metodam. Seveda pa gre tehnologija tudi na IKT področju z
neverjetno hitrostjo naprej. Na trg so prišla Microsoftova pisala, s katerimi so
opremljeni tablični računalniki in omogočajo pisanje in risanje po zaslonih. Zato
verjamemo, da raziskav s področja opismenjevanja z e-pripomočki zagotovo še ni
konec.

Ne vemo, kakšen bo postal svet v prihodnosti. Z virtualnostjo se bo manjšala naša
gibalna aktivnost, naši socialni stiki. Vemo, kaj bomo izgubili: dokazano je, da je naša
miselna aktivnost zasnovana na telesnem, čutnem; telesne aktivnosti spodbujajo razvoj
možganov. Včasih je to zvenelo neznanstveno, morali bi sedeti, se učiti, trpeti, toda
kaže se, da se je z gibanjem, igro, z aktivnostjo mogoče izjemno veliko naučiti (38).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Večpredmetni zvezek je v svojem nastanku prešel različne faze razvoja. Prva faza je
bila idejna faza, v kateri je bilo najprej izvedeno anketiranje med starši in učitelji in
tekom katerega smo želeli izvedeti, ali ima večpredmetni zvezek potencial. V tej fazi je
bil razvit prvi prototip zvezka, ki je v nadaljnjem povezovanju in dogovarjanju služil za
pilotno testiranje. V drugi fazi smo razvili pilotni večpredmetni zvezek, ki je bil tiskan v
30 izvodih in bil predan v testiranje učencem prvega razreda.

Uporabljeni materiali in metode testiranja ter anketiranja so predstavljeni v
nadaljevanju.

3.1

Oblikovanje

Zasnova ter oblikovanje prototipa in pilotnega večpredmetnega zvezka je bila v celoti
izvedena v računalniškem programu Adobe Illustrator. Proučili smo različne sklope
likov, ki bi bili primerni tako za deklice kot za dečke, predvsem s stroškovnega vidika.
Oblikovani liki so dvodimenzionalni, prepoznavni, preprostega videza ter morskih, živih
barv, saj smo jih tako lažje predstavili in približali otrokom.

Rdeča nit prototipa so bile pošasti, pilotnega večpredmetnega zvezka pa morske živali.
V obeh primerih je bilo oblikovanih šest likov, prisotnih skozi celotni zvezek; prav tako
so vsi liki avtorsko delo.

Tako so hobotnica, kit, morska zvezda, morski konjiček, rak in meduza glavni junaki
zgodbe, ki je uprizorjena na notranji strani platnic z uporabo piktogramov ter treh
različnih vrst praznih listov in didaktičnih nalog. Nekaj didaktičnih nalog je oblikovanih z
morskim pridihom.
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3.2
3.2.1

Materiali
Prototip večpredmetnega zvezka

Prvi prototipni večpredmetni zvezek je bil izdelan z namenom preučiti ustreznost trga
oz. zainteresiranost ciljne skupine (učiteljev in učencev v prvem razredu ter staršev
slednjih). Zanimalo nas je, ali bi takšen zvezek bil uporaben v prvem razredu osnovne
šole. Pri izdelavi prototipa je bil upoštevan zgolj estetski videz, medtem ko kakovost in
stroški niso bili v ospredju. Za prototip smo uporabili najdostopnejše materiale –
običajen pisarniški (bel) papir (80 g/m2), vmesni pregradni barvni karton (300 g/m2) in
karton za platnici (debelina 2 mm). Zvezek smo spiralno vezali. Imel je tudi igriv
dodatek na snemljivi elastiki, s katero je bil povezan.

3.2.2

Pilotni večpredmetni zvezki

Na podlagi izdelanega večpredmetnega prototipa so bili izdelani pilotni večpredmetni
zvezki. V ta namen je bilo potrebno specificirati tehnične zahteve posameznih delov
pilotnega zvezka. Da bi se lažje odločili glede (uporabljenih) materialov, smo najprej
pregledali ponudbo na trgu ter izbrali 6 zvezkov, ki so namenjeni prvošolcem. Določili
smo gramaturo listov in njihovo težo. Rezultati (tega) preliminarnega testiranja so
podani v preglednici 1.

Preglednica 1: Določanje gramature in teže šestih, na trgu izbranih zvezkov
Velikost
zvezka

Število
listov

B5

40

Gramatura
listov
2
[g/m ]
78,1

B5

40

77,8

0,105

A4

40

78,7

0,102

A4

40

77,7

0,107

A4
A4

56
40

80,0
79,0

0,109

(*)

Debelina
[mm]
0,100

(*)

Vrsta zvezka
brezčrtni
črtni
(11 mm črte)
veliki karo
črtni
(11 mm črte)
brezčrtni
brezčrtni

Namen
zvezka

Teža
[g]

glasba
slovenski
jezik
matematika

276,0

okolje

260,0

okolje
okolje

402,0
301,0

260,0
286,0

Debelina ni bila izmerjena.

Iz preglednice 1 je razvidno, da je bila gramatura zvezkov, namenjenih prvošolcem,
med 78,1 g/m2 in 80,0 g/m2, medtem ko je teža popisanih zvezkov variirala med 206,0
g in 301,0 g za 40-listne zvezke, odvisno od vrste platnic. Med vsemi zvezki je bil le
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eden 56-listni, ki je imel po pričakovanju višjo težo (80,0 g). Na podlagi dobljenih
rezultatov in pregleda zvezkov na trgu, smo se odločili, da bodo tudi naši pilotni
večpredmetni zvezki izdelani iz brezlesnega papirja gramature 80,0 g/m2 in da bo ta
gramatura predvidoma omogočala dovolj veliko trpežnost in obstojnost za pisanje,
risanje, lepljenje in radiranje.

Predvideni osnovni deli pilotnega večpredmetnega zvezka so bili:
– platnice;
– štirje listni razdelki: 40 brezčrtnih listov (predmet Okolje), 20 črtnih listov (za
predmet Slovenski jezik), 20 karo listov (predmet Matematika) ter 10 listov z
različnimi didaktičnimi nalogami;
– med posameznimi razdelki so bili predvideni vmesni barvni pregradni kartoni, pri
čemer sta bila dva, za slovenski jezik in matematiko, potiskana s črkami in
številkami;
– list z nalepkami;
– dodatni karton s številkami in matematičnimi znaki za učenje seštevanja in
odštevanja.

Na podlagi oblikovanega večpredmetnega pilotnega zvezka (izgled zvezka je prikazan
v poglavju 4.2.1), je bila postavljena tehnična specifikacija pilotnih zvezkov, prikazana v
preglednici 2. Zvezek je bil v celoti izdelan v podjetju T.K.B.M., d.o.o. Ljubljana, v
nakladi 30 kosov. Končna teža pilotnega zvezka je bila 664,7 g.
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Preglednica 2: Tehnična specifikacija pilotnega zvezka
Del zvezka

Zahteva

Platnica
Karakteristike
Tisk
Karton za platnice
Dodelava

420 × 297 mm odprt format vsake platnice med tiskom
tisk odprtih platnic;
4/0 CMYK ofsetni tisk + 1/0 matiran PVC premaz
350 g premazan karton
biganje, zgibanje

Barvni kartoni za ločevanje razdelkov
Karakteristike
Tisk
Karton za platnice
Dodelava

5 vmesnih kartonov (3 tiskani kartoni, 2 nepotiskana kartona;
1 karton ni vezan v spiralo)
3 kartoni, enostranski digitalni tisk; 2 nepotiskana kartona
250 g brezlesni bel papir
razrez na format

1. sklop (razdelek za predmet Slovenščina)
Karakteristike

20 listov s potiskom črt

Tisk

1/1 Panton ofsetni tisk

Papir

80 g/m brezlesni papir

Dodelava

2

razrez na format

2. sklop (razdelek za predmet Matematika)
Karakteristike

20 listov s potiskom veliki karo (1 × 1 cm)

Tisk

1/1 Panton ofsetni tisk

Papir

80 g/m brezlesni papir

Dodelava

2

razrez na format

3. sklop (razdelek za predmet Okolje)
Karakteristike

40 listov, potisk okvirja

Tisk

1/1 Panton ofsetni tisk

Papir

80 g/m brezlesni papir

Dodelava

2

razrez na format

4. sklop (razdelek za naloge)
Karakteristike
Tisk
Papir
Dodelava

10 listov, različni potiski
4/0 CMYK ofsetni tisk
2

80 g/m brezlesni papir
razrez na format

Nalepke
Karakteristike
Tisk
Papir
Dodelava

1 stran z nalepkami
barvni enostranski digitalni tisk
adespan samolepilni papir
konturni zasek nalepk; razrez na format

Končna dodelava
Karakteristike
Vezava

znašanje celotne vsebine in platnic
bela kovinska špirala v 297 mm

19

3.3

Metode

3.3.1

Metode preizkušanja materialov

Pilotnim zvezkom in zvezkom s trga smo v laboratoriju določali težo, debelino in
gramaturo posameznih delov zvezka. Odločili smo se, da bomo zvezke in njihovo
kakovost nadalje ocenili tekom uporabe ter s tem dobili ustrezne informacije o
kakovosti zvezka, namenjenega pisanju, risanju, barvanju, lepljenju itd.

3.3.1.1 Teža izdelkov

Težo zvezkov smo določili s tehtanjem na tehtnici Železniki ET 1111 (Tehtnica d.o.o.
Železniki, Slovenija). Izvedli smo šest meritev nepopisanih (novih) in popisanih
zvezkov. Teža le-teh je bila izhodišče za izdelavo pilotnega zvezka, saj smo želeli
izdelati zvezek, ki bi bil lažji od omenjenih zvezkov. Tekom raziskave smo izvedli
tehtanje pilotnih nepopisanih in popisanih zvezkov ob koncu šolskega leta 2016/2017.

3.3.1.2

Gramatura

Gramatura je masa 1 m2 papirja, izražena v g/m2. Šest 10 × 10 cm velikih vzorcev smo
stehtali na tehtnici Mettler AE 2000 (Mettler, Švica) ter tako dobljeno težo preračunali
na 1 m2. Med gramaturo, ki jo je podal proizvajalec, in izmerjeno gramaturo smo dobili
določene razlike, kar pripisujemo merjenju v nestandardizirani (neklimatizirani)
atmosferi, v kateri je bila vsebnost vlage višja od predpisane. Postopek merjenja
gramature smo povzeli po standardu SIST ISO 186 (43).

3.3.1.3

Debelina

Debelina je določena kot normalna razdalja med vzporednima stranema papirja,
izražena v mm. Debelino šestih vzorcev smo izmerili na aparatu Metrimpex
(Metrimpex, Madžarska). Izmerili smo jo po postopku, opisanem v standardu SIST ISO
534 (44). Skladno s postopkom se vzorec položi na merilni podstavek aparata, nakar
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se nanj spusti utež z obremenitvijo 500 CN/cm2 in površino 1 cm2. Z digitalnega
zaslona se nato odčita izmerjena debelina.

Poleg merjenja debeline papirja, smo izmerili tudi debelino samih zvezkov pred in po
uporabi. V ta namen smo uporabili kljunasto merilo. Debelino smo izmerili na treh
različnih delih zvezka in sicer nad spodnjim robom, v sredini in pod zgornjim robom.

3.3.2

Anketiranje učencev, staršev in učiteljice

V preliminarnem testiranju prototipa in pri testiranju pilotnega večpredmetnega zvezka
smo uporabili metodo anketiranja, pri slednjem pa tudi metodo intervjuja in strokovnega
pregleda uporabljenih izdelkov.

V preliminarnem anketiranju smo izvedli dva krajša spletna vprašalnika:
1. med starši, ki so imeli v tekočem letu ali leto pred tem otroke v prvem razredu
osnovne šole, in
2. med učiteljicami prvih razredov osnovnih šol.

S preliminarnim anketiranjem smo dobili informacije učiteljic in staršev o zvezkih, ki jih
učenci uporabljajo v šoli. Poleg ideje o večpredmetnem zvezku, smo v anketo vključili
tudi druge možnosti, s katerimi bi nadomestili večje število zvezkov in s tem zmanjšali
vsakodnevno težo šolskih torb. Spletni vprašalnik je bil zaprtega tipa, možni odgovori
pa so bili podani s tristopenjsko lestvico, ki je vključevala odgovore; popolnoma
nezanimivo, zanimivo in zelo zanimivo. Ankete so podane v Prilogah 1 in 2, rezultati
anketiranja pa v poglavju 4.1.1.

Pred izdelavo pilotnega večpredmetnega zvezka smo se pogovorili z otroki prvega
razreda, saj smo želeli, da izberejo motiv, ki bi ga vključili v pilotne zvezke. V ta namen
smo izdelali zelo preprost vprašalnik (Priloga 3). Pogovor z otroki smo izvedli v
šolskem letu 2015/2016. Želeli smo oblikovati zvezek z motivom, ki bi bil primeren tako
za deklice kot za dečke. Otrokom smo predlagali štiri sklope risb, ki bi bile povezovalni
člen skozi celoten zvezek. Za vsak sklop risb smo napisali zgodbe, ki smo jih prebrali
med izvajanjem vprašalnika v razredu. V Prilogi 4 je prikazana ena od zgodb. Rezultati
so prikazani v poglavju 4.2.1.
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V sklopu testiranja pilotnega večpredmetnega zvezka smo pred zaključkom prvega
šolskega polletja izvedli anketiranje:
1. med učenci, ki so pilotni večpredmetni zvezek uporabljali v šoli (Priloga 5),
2. med starši otrok, ki so pilotni večpredmetni zvezek uporabljali v šoli (Priloga 6),
3. z učiteljico, ki je v svoj pouk umestila pilotni večpredmetni zvezek (Priloga 7).

Z anketiranjem smo želeli pridobiti mnenje o uporabnosti pilotnega večpredmetnega
zvezka. Vprašalniki so vsebovali več sklopov vprašanj, ki so se nanašala na celoten
zvezek, tako s tehničnega kot tudi z oblikovnega in didaktičnega vidika. Vprašalnik za
otroke je vseboval predvsem vprašanja zaprtega tipa. Na izbiro so imeli odgovore: da,
ne vem ter ne. Anketa je vsebovala tudi nekaj vprašanj odprtega tipa. Rezultati ankete
so podani v poglavju 4.2.2.1.

Prav tako smo izvedli anketo med starši otrok, ki so uporabljali pilotni večpredmetni
zvezek v tekočem šolskem letu, ter z učiteljico, ki je pilotni večpredmetni zvezek
uporabljala v razredu. Otroci so uporabljali kombinacijo klasičnih zvezkov ter pilotnega
večpredmetnega zvezka. Klasične zvezke so uporabljali za ocenjevanje, pilotni
večpredmetni zvezek pa za vajo. Pri anketah staršev in učiteljice so bila zastavljena
vprašanja zaprtega tipa s tristopenjsko lestvico odgovorov (se ne strinjam, se ne
morem odločiti, se strinjam) ter nekaj vprašanj odprtega tipa, v katerih so lahko starši in
učiteljica podali svoje mnenje o pilotnem večpredmetnem zvezku. Nekaj vprašanj se je
v obeh anketah ponovilo, da bi dobili mnenje na ista vprašanja z obeh strani. Rezultati
anket so podani v poglavju 4.2.2.2.

3.3.2.1

Ocena večpredmetnega pilotnega zvezka po uporabi

Ker so bili otroci precej navezani na svoje nove pilotne večpredmetne zvezke, smo
imeli zelo malo časa za njihov pregled. Kljub temu smo v sestavi treh ocenjevalcev
postavili subjektivno oceno o vzdržljivosti in kakovosti zvezkov.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1

Od ideje do prototipa

Ideja o večpredmetnem zvezku je nastala leta 2015 kot odziv na problem velikega
števila zvezkov, ki jih uporabljajo učenke in učenci v prvem razredu osnovne šole.
Večpredmetni zvezek naj bi pripomogel tudi k znižanju teže šolske torbe. Da bi
ugotovili, ali je ideja o večpredmetnem zvezku všečna, sta bili izvedeni dve preliminarni
anketi in sicer med starši in učitelji.

4.1.1

Rezultati preliminarnega anketiranja

V preliminarnem anketiranju je sodelovalo 20 učiteljic (vse ženskega spola). 9 učiteljic
(45 odstotkov) je dejalo, da so na njihovi šoli zvezki predpisani s strani vodstva,
medtem ko 11 učiteljic (55 odstotkov) teh predpisov ni imelo in so se lahko o številu in
vrsti zvezkov odločale same. 18 učiteljic (90 odstotkov ) je menilo, da je zvezkov, ki jih
učenci uporabljajo pri pouku, ravno prav, 2 učiteljici (10 odstotkov) sta bili mnenja, da
jih je preveč. V nadaljevanju vprašalnika smo predlagali pet različnih inovativnih
možnosti za zamenjavo obstoječih zvezkov. Rezultati odgovorov so prikazani v
preglednici 3.
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Preglednica 3: Mnenje učiteljev o petih predlaganih idejah

Predlogi
Namesto zvezkov bi imeli mapo,
v katero bi lahko vstavljali karo,
črtne in brezčrtne strani
Namesto več zvezkov bi imeli
enega, v katerem bi bile karo,
črtne in brezčrtne strani
Namesto zvezka bi bili v
delovnem zvezku prazni listi
Vsako polletje drugi zvezek s
karo, črtnimi in brezčrtnimi
stranmi (2 zvezka)
Zvezek z dodanimi didaktičnimi
pripomočki (pobarvanka,
nalepke, igrice, ravnilo, ...)

Popolnoma
nezanimivo
[št. (%)]

Zanimivo
[št. (%)]

Zelo zanimivo
[št. (%)]

12 (60)

7 (35)

1 (5)

8 (40)

11 (55)

1 (5)

12 (60)

6 (30)

2 (10)

12 (60)

6 (30)

2 (10)

11 (55)

6 (30)

3 (15)

Kot je razvidno iz preglednice 3, je bila učiteljicam osnovna zamisel (en zvezek z
različnimi vrstami listov) zanimiva, hkrati pa se jim je zdela zanimiva tudi ideja o zvezku
z dodanimi didaktičnimi pripomočki, ki naj bi jih prav tako vključeval prototipni
večpredmetni zvezek.

V nadaljevanju smo nato anketirali še starše. Odzvalo se je 27 staršev (92 odstotkov
ženskega ter 8 odstotkov moškega spola). Zanimalo nas je število zvezkov, ki jih
uporabljajo njihovi otroci v prvem razredu. Odgovori so prikazani v preglednici 4.

Preglednica 4: Število zvezkov, ki jih učenci uporabljajo v prvem razredu za šolo

Število zvezkov
Vrsta zvezka
Veliko karo
Črtni
Črtni z vmesno črto
Brezčrtni
Notni
Drugo (npr. beležka)

0

1

2

4
5
14

18
14
9
14
3
2

5
5
3
11

24
25

3

4

2

1

5

1
2

Iz preglednice 4 je razvidno, da otroci najmanj uporabljajo zvezke z notnim črtovjem in
druge zvezke, npr. beležke. Največ uporabljajo črtne, veliki karo in brezčrtne zvezke.
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Starše smo v nadaljevanju povprašali glede ponudbe zvezkov na trgu. Rezultati so
prikazani na sliki 1.

Slika 1: Ponudba zvezkov na trgu po mnenju staršev

Kot je razvidno iz diagrama na sliki 1, starši menijo, da je ponudba zvezkov na
trgu velika (59,3 odstotke) oz. zadovoljiva (33,3 odstotke). Ko smo starše
vprašali, kakšno je njihovo mnenje glede cene zvezkov, je 55,6 odstotkov
staršev menilo, da je cena zvezkov previsoka, 40,7 odstotkov pa da je ugodna
(slika 2).

Slika 2: Mnenje staršev glede cene zvezkov

Tako kot učiteljice, smo tudi starše povprašali (po mnenju) glede naših petih idej.
Rezultati so predstavljeni v preglednici 5. Izkazalo se je, da je bila staršem zamisel o

25

zvezku z didaktičnimi pripomočki zelo zanimiva, nekoliko manj pa jim je bila zanimiva
ideja o večpredmetnem zvezku.

Preglednica 5: Mnenje staršev o petih predlaganih idejah
Predlogi
Namesto zvezkov bi imeli mapo,
v katero bi lahko vstavljali karo,
črtne in brezčrtne strani
Namesto več zvezkov bi imeli
enega, v katerem bi bile karo,
črtne in brezčrtne strani
Namesto zvezka bi bili v
delovnem zvezku prazni listi
Vsako polletje drugi zvezek s
karo, črtnimi in brezčrtnimi
stranmi (2 zvezka)
Zvezek z dodanimi didaktičnimi
pripomočki (pobarvanka,
nalepke, igrice, ravnilo, ...)

Popolnoma
nezanimivo
[št. (%)]

Zanimivo
[št. (%)]

Zelo zanimivo
[št. (%)]

14 (52)

13 (48)

0 (0)

13 (48)

10 (37)

4 (15)

14 (52)

9 (33)

4 (15)

22 (81)

4 (15)

1 (4)

12 (44)

6 (22)

9 (33)

Na podlagi rezultatov spletnih vprašalnikov smo se odločili, da s projektom nadaljujemo
ter izdelamo prototip večpredmetnega zvezka.

4.1.2

Izdelava prototipa večpredmetnega zvezka

V letu 2015 je bil razvit prvi prototip večpredmetnega zvezka (slika 3). Pri njegovem
oblikovanju so bile izbrane podobe všečnih pošasti (primerne tako za deklice kot za
dečke). Ti liki so bili »rdeča nit« celega zvezka. Oblikovane so bile tri različne vrste
praznih listov (veliki karo, črtni in brezčrtni) ter osem dodatnih didaktičnih nalog.
Prototip zvezka je vključeval pregradne barvne kartone ter igrivi »pripomoček« oz.
snemljivo elastiko. Celoten zvezek je bil spiralno vezan.

V tehnične lastnosti posameznih delov prototipnega zvezka (naslovnica, listi itd.) se
nismo poglobili, saj smo želeli prvotno izdelati takšen prototip, ki bi bil predvsem
všečen. Želeli smo, da ta prototip pokažemo primarnim uporabnikom (ciljni skupini) –
učencem in učiteljem.
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Slika 3: Prototip večpredmetnega zvezka

4.2

Od prototipa do pilotnega večpredmetnega zvezka

Prototip smo pokazali otrokom in učiteljici Tanji Hrkač, ki poučuje prvi razred na
Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Ta del raziskave je bil voden
predvsem ustno/pogovorno. Opazovali smo odzive, zapisovali opombe – zbirali
informacije, na podlagi katerih bi se odločili za nadaljevanje projekta.

Glede na odzive smo ugotovili, da:
–

je takšen zvezek zaželjen;

–

zvezek v fizični obliki še vedno »prekaša« digitalno obliko, saj morajo učenci
razvijati finomotorične sposobnosti pri pisanju;

–

je zvezek zaradi »rdeče niti« zabaven in všečen;

–

je večpredmetni zvezek lahko dober nadomestek za večje število posameznih
zvezkov.

Ker je bila tako otrokom kot tudi učiteljici ideja zanimiva, smo se odločili, da s projektom
večpredmetnega zvezka nadaljujemo. Vstopili smo v drugo fazo projekta, tj. izdelavo
pilotnih večpredmetnih zvezkov, ki bi se testirali praktično, pri pouku v osnovni šoli
Franca Rozmana Staneta, v prvem razredu učiteljice Tanje Hrkač, ki je k testiranju
privolila.
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Pilotni zvezek smo želeli približati otrokom. Pomembno je bilo njihovo mnenje,
pričakovanja, predlogi. V ta namen smo izvedli pogovor z otroki, ki so obiskovali 1.
razred v šolskem letu 2015/2016. Želeli smo oblikovati pilotni večpredmetni zvezek,
posamezno za deklice in za dečke, vendar smo ugotovili, da bi to povečalo stroške
izdelave, zato smo se odločili, da ponudimo otrokom like, ki so istočasno primerni tako
za deklice kot dečke. Otrokom smo predlagali štiri sklope risb, ki bi bile povezovalni
člen skozi celoten zvezek. Za vsak sklop risb smo napisali zgodbe, ki smo jih prebrali
med izvajanjem vprašalnika v razredu (Priloga 4). Otroci so imeli na izbiro gozdne
živali, dinozavre, morske živali ter pošasti.

Med navedenimi liki, so otroci izbrali morske živali. Za oblikovanje oz. povezovanje
pilotnega večpredmetnega zvezka z izbranimi liki je bila uporabljena zgodba
“Domišljava hobotnica” ter morski liki hobotnica, kit, morska zvezda, morski konjiček,
rak in meduza. Vsi liki so prisotni tako v zgodbi, ki je uprizorjena na notranji strani
platnic z uporabo piktogramov, ter v praznih listih in v didaktičnih nalogah. Na podlagi
predlogov učiteljice Tanje Hrkač je bilo oblikovanih 10 didaktičnih nalog, katerih namen
je pomoč učencem pri lažjem razumevanju učne vsebine ter razvijanju motoričnih
veščin. Pilotni večpredmetni zvezek vsebuje tudi nalepke, v večini vezane na
didaktnične naloge ter številčni karton, ki ga morajo otroci sami izrezati in ki je v pomoč
pri računanju.

Tehnične zahteve glede materiala in izdelave zvezka so prikazane v poglavju 3.1.2.
Zvezek smo izdelali v 30 izvodih.

20 učencev prvega razreda je na začetku šolskega leta 2016/17 prejelo naš pilotni
večpredmetni zvezek. Njihovo navdušenje na zvezkom je bilo veliko, prav tako pa tudi
navdušenje staršev in učiteljice.

Zvezek je bil v uporabi celo šolsko leto, čeravno smo prvotno načrtovali testiranje le v
prvemu šolskem polletju, s čimer bi dobili ustrezne primerljive podatke z drugim
šolskim polletjem, ko bi se uporabljali klasični zvezki. Temu ustrezno smo tok testiranja
in pa ustreznost dobljenih podatkov morali nekoliko prilagoditi.

Ker smo se s svetom šolstva prvič srečali, smo potrebovali čim več storkovnih mnenj o
tehnični izvedljivosti in uporabnosti večpredmetnega zvezka; v ta namen so nam bile v
veliko pomoč ankete, ki smo jih izvedli med učitelji in učiteljicami. Mnenje otrok, kot
clijna skupina, nam je bilo pomembno z oblikovnega vidika, zato smo se z njimi
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pogovorili o grafični podobi zvezka. Anketiranje staršev nam je pomagalo pri primerjavi
večpredmetnega zvezka s klasičnimi zvezki, s stroškovnega in tehničnega vidika ter
uporabnosti le-tega. Pri uporabi večpredmetnega zvezka se nam zdi pomembno
medsebojno sodelovanje med učiteljico, učenci in starši, zaradi česar smo izpostavili in
v veliki meri upoštevali mnenje anketirancev. Prav tako pa je grafični prikaz
večpredmetnega zvezka naše likovno strokovno podkovano izražanje.

4.2.2

Rezultati anketiranja pilotnega večpredmetnega zvezka pred
zaključkom prvega šolskega polletja

Pred zaključkom prvega šolskega polletja (februarja 2017) smo tri različne vprašalnike
ponudili učenkam in učencem 1. razreda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta,
njihovim staršem ter učiteljici Tanji Hrkač.

4.2.2.1

Rezultati anketiranja učencev

Vprašalnik je izpolnilo 18 učencev, od tega 8 deklic (44,4 odstotke) ter 10 dečkov (55,6
odstotkov). Med otroki je bilo 15 desničarjev (7 deklic in 8 dečkov – 83,3 odstotke) in 3
levičarji (1 deklica in 2 dečka – 16,7 odstotkov). Učencev je sicer 20, vendar odgovorov
ene učenke ter enega učenca nismo upoštevali zaradi učnih težav oz. težav s
slovenskim jezikom (tudi starši le-teh niso izpolnili vprašalnika).

V vprašalniku je bilo postavljenih 19 vprašanj, 16 zaprtega tipa ter 3 odprtega tipa. S
slednjimi smo želeli pridobiti dodatno mnenje glede uporabe in všečnosti pilotnega
večpredmetnega zvezka. Pri zaprtem tipu vprašanj so imeli otroci na izbiro odgovore
tristopenjske lestvice: »da«, »ne vem« in »ne«, pri čemer smo dodali tudi simbolne
figure (»da« – veseli obraz, »ne vem« – resni obraz in »ne« – žalostni obraz) (Priloga
6).

Ker so bili uporabniki otroci prvega razreda, nekateri med njimi še niso znali brati, smo
vprašanja tekom anketiranja brali na glas, otroci pa so pobarvali tisto simbolno figuro,
ki je odgovarjala njihovemu odgovoru. V preglednici 6 so predstavljeni rezultati
izvedenega vprašalnika.
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Preglednica 6: Rezultati vprašalnika za učence
Vprašanje

DA
[št. (%)]

NE VEM
[št. (%)]

NE
[št. (%)]

1

Zvezek mi je všeč.

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

2

Zgodba o domišljavi hobotnici je zanimiva.

11 (61,1)

5 (27,8)

2 (11,1)

3

Všeč mi je, da imam samo en zvezek za
več predmetov.

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

4

Zvezek je pretežak.

-

1 (5,6)

17 (94,4)

6 (33,3)

7 (38,9)

5 (27,8)

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

1 (5,6)

4 (22,2)

13 (72,2)

17 (94,4)

1 (5,6)

-

12 (66,7)

4 (22,2)

2 (11,1)

ZŠ

5
6

(1)

Če pozabim, kako se napiše kakšna črka,
(1)
pogledam na rdeči karton.
Okvirji na listih mi pomagajo, da ne pišem
(2)
ali rišem čez črto.

7

Všeč mi je, da je zvezek vezan s spiralo.

8

Zaradi spirale imam težave pri pisanju.

9

Nalepke so mi všeč.

10

Nalepke se odlepijo brez težav.

11

Naloge v zvezku so čisto lahke.

16 (88,9)

2 (11,1)

-

12

Navodila nalog so razumljiva.

14 (77,8)

4 (22,2)

-

13

Si znaš sam zavezati čevlje?

12 (66,7)

-

6 (33,3)

14

Znaš narediti pingvina z zgibanjem papirja?

17 (94,4)

1 (5,6)

-

(3)

(4)

(5)

Podani odgovor vprašanja je bil “pogojen” zaradi kombinirane uporabe zvezkov; pilotnega zvezka ter

zvezkov, ki so jih starši kupili na začetku šolskega leta.
(2)

Pomoč okvirja je pri otrocih podzavestna, saj niso vedeli, kako oz. zakaj so jim okvirji v pomoč, vendar

pa noben otrok ni pisal ali risal čez rob okvirja.
(3)

Otroke smo med izvajanjem ankete vprašali, zakaj oz. kako jih moti spiralna vezava; dobili smo dva

odgovora: vezava jih moti, če je zvezek sceloma odprt ter pri pisanju dolgih besed.
(4)
(5)

Otroci so navedli težave pri odlepljanju lovk hobotnice ter curka vode nad kitom.
V zvezku je preko risb navedena naloga/postopek zavezanja čevljev, vendar te naloge še niso

obravnavali.

Iz preglednice 6 je razvidno, da je otrokom všeč, da imajo samo en zvezek za več
predmetov. Prav tako se jim zdijo všečne nalepke. Zvezek se otrokom ne zdi pretežak,
zadovoljni so s spiralno vezavo, čeravno je eden od otrok dejal, da ima zaradi spirale
težave pri pisanju (štirje se glede težav s spiralo pri pisanju niso opredelili, medtem ko
ostali s spiralo pri pisanju niso imeli problemov). Otroci menijo, da so naloge razumljive
in za izpolnjevanje lahke. Večinoma otrok si zna zavezati vezalke in se je že seznanila
z origamijem.
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Pet dodatnih vprašanj/zahtev je bilo igrivih in odprtih (Priloga 5):
–

Pri drugem vprašanju so morali učenci izbrati (obkrožiti) njim najljubšo morsko
žival, ki se pojavi v zvezku. Na izbiro so imeli kita, hobotnico, raka, morskega
konjička, meduzo ter morsko zvezdo. Večinoma otrok je obkrožilo VSE morske
živali. Med tistimi, ki so izpostavili eno ali dve morski živali, je bil najbolj
priljubljen morski konjiček.

–

Pri

šestem

vprašanju

smo

otrokom

postavili

zahtevo,

povezano

s

prepoznavanjem barv, uporabljenih za barve črt oz. okvirjev praznih listov ter
barvnih kartonov posameznih predmetov: rdeča (slovenščina), oranžna
(matematika) in vijolična (okolje), kjer smo jih prosili, naj določeno barvo
povežejo z določenim predmetom. Pri tem vprašanju so otroci potrebovali
pomoč učiteljice, saj še niso poznali vseh črk, zato niso mogli prebrati
posameznih besed. Poleg tega so predmete prepoznali pod drugimi imeni:
slovenščino kot črke, matematiko kot številke in okolje kot vsesplošni predmet,
kjer rišejo, barvajo, lepijo, …
–

Želeli smo tudi izvedeti, kaj otroci shranjujejo v žepka med platnicami (trinajsto
vprašanje). 17 otrok (94,4 odstotke) je odgovorilo, da shranjujejo številke, ki so
bile natisnjene na kartonu in so jih sami izrezali, od tega sta 2 otroka odgovorila,
da poleg številk shranjujeta tudi risbice, en otrok pa je odgovoril da shranjuje
samo risbice; torej trije otroci (16,7 odstotkov) v žepkih shranjujejo risbice.

–

Zanimalo nas je, katera didaktična naloga je bila otrokom najbolj všeč
(šestnajsto vprašanje). Ker so od danih nalog izpolnili le nekatere – nalogo za
nadaljevanje vzorcev, 2 nalogi origamijev (želod in pingvin) in eno nalogo z
nalepkami – so odgovorili le na te tri možnosti. 6 otrok (33,3 odstotkov) je
odgovorilo, da so jim vse naloge najljubše, 8 otrok (44,4 odstotkov) je
odgovorilo, da je origami naloga, ki jim najbolj odgovarja, 3 otrokom (16,7
odstotkov) pa je bila najbolj všeč naloga nadaljevanja vzorcev, medtem ko sta
enemu otroku (5,6 odstotkov) najljubša origami in nadaljevanje vzorcev.

–

Na zadnje vprašanje: »Pomagaj mi s svojimi idejami in napiši oz. povej/nariši,
kaj bi še lahko bilo v zvezku,« so imeli otroci zelo raznolike odgovore. Nekaj jih
je odgovorilo, da bi imeli kakšno pobarvanko, en otrok je predlagal, da bi zvezek
vključeval znanstvene poskuse, 2 otroka sta želela, da bi lahko zvezek vseboval
kakšno »skokico« na pop-up mehanizem. Skoraj vsi so bili mnenja, da bi
zvezek lahko vseboval kakšno žival in opis oz. podatke o tej živali, da bi jih
lahko okraševali z dodatki; med živalimi so omenili dinozavre, zmaje, delfina,
ptiče, kužka in pošasti.
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Svoje ideje sta nam predlagali tudi učiteljica Tanja Hrkač in vzgojiteljica Andreja Avsec,
in sicer:
–

Da bi zvezek poleg didaktičnih nalog vseboval barvne liste, ki bi bili razporejeni
med samimi predmeti, da bi otroci lahko ustvarjali sami, brez zadržkov in brez
dodatnih navodil; da bi razvijali ustvarjalnost in domišljijo; lahko bi pisali, risali,
barvali, okraševali itd. Tako zvezek ne bi bil zgolj učni pripomoček, temveč bi
hkrati postal edinstven, unikaten, personaliziran izdelek.

–

Da bii na platnicah dodali luknjice, v katerih bi namestili trak oz. vrvico, da bi na
ta način že s samim zvezkom razvijali fino motoriko (do sedaj so se učili
“pincetni prijem”, ki jim bo kasneje v pomoč pri učenju zavezovanja vezalk), se
sami naučili zavezovati večje ali manjše mašnice, s tem pa bi se hkrati na lažji
način naučili zavezovati vezalke.

–

Da bii dodali tanjši (samostojni) karton, ki bi ga namestili za listom, otroci pa bi
iz odtisa sami opazili, kdaj “preveč” pritiskajo s svinčnikom oz. barvico.

4.2.2.2

Rezultati anketiranja staršev

Na roditeljskem sestanku, 9. februarja 2017, je bil staršem otrok, ki so uporabljali pilotni
večpredmetni zvezek, razdeljen vprašalnik. Starši so dogovarjali na vprašanja zaprtega
(20 vprašanj) in odprtega tipa (5 vprašanj). Pri vprašanjih zaprtega tipa je bilo možno
odgovoriti z odgovori tristopenjske lestvice: »se strinjam«, »se ne morem odločiti« in
»se ne strinjam«. Vprašanja smo razdelili na 4 sklope: ideja, vizualna podoba in
uporabnost, tehnične lastnosti ter vprašanja za na konec (Priloga 6).

Na vprašanja je odgovorilo 18 staršev, in sicer 11 mamic (61,1 odstotka) in 7 očetov
(38,9 odstotka). V preglednici 7 so predstavljeni rezultati izvedenega vprašalnika.

Iz preglednice 7 je razvidno, da se večini staršev zdi ideja o večpredmetnem zvezku
dobra in uporabna. Tematika morskih živali ter vizualna podoba se jim zdita ustrezni.

Večina staršev meni, da je večpredmetni zvezek bolj uporaben ter pregleden kot
uporaba individualnih zvezkov za posamezne predmete. Večina se strinja, da se
platnice ter listi ne trgajo, da je uporaba spiralne vezave primerna ter da so dodatne
naloge uporabne. Na vprašanja odprtega tipa so starši odgovorili kot sledi:
–

Na vprašanje »Zapišite kaj vaš otrok shranjuje v žepkih zvezka« je 14 staršev
(77,8 odstotkov) pustilo prazen prostor, 3 starši (16,7 odstotkov) so odgovorili,
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da (še) nič ne shranjuje, en starš (5,6 odstotkov) pa je odogovoril, da shranjuje
črke, številke ter računske znake.
–

Želeli smo vedeti, katere dodatne naloge se staršem zdijo bolj in katere manj
uporabne; 17 staršev (94,4 odstotkov) ni odgovorilo na vprašanje, en starš (5,6
odstotka) pa je odgovoril, da se mu (naj)bolj uporabni zdita nalogi nadaljevanja
vzorcev ter naloga mešanja barv.

–

Zanimalo nas je, ali bi starši dodali temo/nalogo, ki bi jo vključili v zvezek. 15
staršev (83,3 odstotke) ni odgovorilo na vprašanje, 2 starša (16,7 odstotkov) sta
odgovorila, da bi dodala glasbo ter da bi del zvezka namenila ustvarjanju,
medtem ko je eden od staršev dejal, da je nalog in tem preveč.

–

Na vprašanje »Kaj vam je glede zvezka najbolj všeč« 11 staršev (61,1 odstotka)
meni, da je najboljša lastnost zvezka to, da so vsi predmeti v enem zvezku, 6
staršev (33,3 odstotke) ni odgovorilo na vprašanje, eden od staršev (5,6
odstotka) pa je menil, da je najbolj privlačna grafična podoba, vendar tovrsten
zvezek ne pripomore k preglednosti in učinkovitosti.

–

Želeli smo, da nam starši povedo, kaj bi v zvezku spremenili, dodali, izpustili. 15
staršev (83,3 odstotke) ni odgovorilo na vprašanje, 2 starša (11,1 odstotka) sta
menila, da bi spremenili/izpustili spiralno vezavo, saj listi izpadajo, medtem ko je
eden od staršev (5,6 odstotka) menil, da bi bil lahko del zvezka namenjen
ustvarjanju.

–

Pri zadnjem vprašanju smo želeli izvedeti, koliko bi bili starši pripravljeni plačati
za večnamenski zvezek. Možnosti, ki so jih imeli na izbiro, so bile: < 5 EUR, 5–
10 EUR, 10–15 EUR ter > 15 EUR. 5 staršev (27,8 odstotkov) bi bilo
pripravljenih plačati manj kot 5 EUR, 9 staršev (50,0 odstotkov) bi plačalo od 5
do 10 EUR, 4 starši (22,2 odstotka) pa bi za tovrsten zvezek plačali od 10 do 15
EUR.
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Preglednica 7: Rezultati vprašalnika za starše

ZŠ

Vprašanje

IDEJA
1
Ideja o večpredmetnem zvezku je dobra.
Zvezek je uporaben za predmete
(slovenščina, matematika, spoznavanje
2
okolja).
VIZUALNA PODOBA IN UPORABNOST
3
Vizualna podoba zvezka je privlačna.
Tematika morskih živali je primerna za
4
deklice in dečke.
Uporaba večpredmetnega zvezka v prvem
razredu je primernejša kot uporaba
5
individualnih zvezkov za posamezne
predmete.
Z uporabo večpredmetnega zvezka ima
6
otrok večjo preglednost nad učno vsebino.
7
Zvezek je pretežak.
TEHNIČNE LASTNOSTI
8
Žepka, ki jih tvorita platnici, sta uporabna.
9
Platnice se trgajo.
Listi se pri pisanju, barvanju in radiranju
10
trgajo, luknjajo.
Barvanje z barvicami je dobro vidno na
11 papirju (ne glede na kakovost/znamko
barvic).
Barvanje s flomastri pušča sled na drugi
12
strani.
Listi se zaradi spiralne vezave prehitro
13
trgajo in padajo ven iz zvezka.
Spiralna vezava otroka ne moti pri
14
pisanju/risanju.
Barvni kartoni med posameznimi predmeti
15 omogočajo večjo preglednost in hitrejše
iskanje po predmetih.
Nalepke na koncu zvezka se zelo težko
16 odlepijo (določeni deli nalepke se pri tem
strgajo).
VSEBINSKE LASTNOSTI
Črke in številke na hrbtni strani barvnih
17 kartonov so otroku v pomoč pri pravilnem
načinu zapisa.
18 Dodatne naloge v zvezku so uporabne.
19 Navodila dodatnih nalog so primerno dolga.

Se
strinjam
[št. (%)]

Se ne
morem
odločiti
[št. (%)]

Se ne
strinjam
[št. (%)]

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

17 (94,4)

1 (5,6)

-

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

17 (94,4)

-

1 (5,6)

11 (61,1)

5 (27,8)

2 (11,1)

11 (61,1)

4 (22,2)

3 (16,7)

3 (16,7)

3 (16,7)

12 (66,7)

9 (50,0)
1 (5,6)

8 (44,4)
2 (11,1)

1 (5,6)
15 (77,8)

4 (22,2)

-

14 (77,8)

15 (83,3)

3 (16,7)

-

3 (16,7)

8 (44,4)

7 (38,9)

4 (22,2)

4 (22,2)

10 (55,6)

11 (61,1)

5 (27,8)

2 (11,1)

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

1 (5,6)

12 (66,7)

5 (27,8)

16 (88,9)

1 (5,6)

1 (5,6)

12 (66,7)
9 (50,0)

6 (33,3)
8 (44,4)

1 (5,6)
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4.2.2.3
Da

Rezultati anketiranja učiteljice

bi izvedeli, kakšno

je

mnenje

učiteljice

po

dejanski uporabi pilotnega

večpredmetnega zvezka, smo za njo oblikovali vprašalnik. Ta je vseboval vprašanja
zaprtega (34 vprašanj) in odprtega tipa (8 vprašanj) (Priloga 7). Pri vprašanjih zaprtega
tipa so bili po tristopenjski lestvici možni trije odgovori: »se strinjam«, »se ne morem
odločiti« in »se ne strinjam«. Nekatera vprašanja so bila enaka vprašanjam ankete,
nemenjene staršem, da bi lahko primerjali mnenja/zadovoljstvo učeteljice ter staršev.
Tako kot tudi v vprašalniku za starše, smo vprašnja razdelili na različne sklope:
ideja/izvedljivost, tehnične lastnosti, oblikovne karakteristike zvezka, vsebinske
karakteristike zvezka ter primerjava.

O ideji in izvedljivosti je učiteljica menila:
–

da se ji je ideja o večpredmetnem zvezku zdela zanimiva pred testiranjem ter
da se ji je še vedno zdela zanimiva tudi po testiranju,

–

da je uporaba večpredmetnega zvezka izvedljiva ter

–

da je večpredmetni zvezek uporaben.

Tehnične lastnosti večpredmetnega zvezka: V nadaljevanju ankete je učiteljica
potrdila, da večpredmetni zvezek ni pretežak in da je listov za eno šolsko polletje v
zvezku dovolj pri vseh predmetih – okolju, slovenščini in matematiki.
Ugotovila je, da so platnice:
–

ustrezne trdote (niti premehke niti pretrde);

–

trpežne (se ne trgajo);

–

barvno obstojne (barva ne pušča sledi).

Glede listov je menila, da:
–

so za eno šolsko polletje dovolj trpežni;

–

se pri pisanju, barvanju in radiranju ne trgajo, luknjajo;

–

je barvanje z barvicami dobro vidno na papirju (ne glede na kakovost barvic);

–

barvanje s flomastri ne pušča sledi na drugi strani;

–

se robovi listov ne vihajo.

Glede spiralne vezave je opazila, da:
–

omogoča lažje obračanje/listanje kot v primeru klasičnega zvezka, kjer so listi
sredinsko vezani z žico;

–

je primerna tako za desničarje kot levičarje;

–

listi zaradi spirale ne izpadajo.
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Učiteljičino mnenje je bilo, da se nalepke dobro odlepijo in da ni potrebno biti preveč
pazljiv pri odlepljanju posameznih nalepk. To trditev smo preverili tudi med otroki, ki pa
so dodali, da je to načeloma res, razen v primeru tistih likov, ki imajo tanjše (ožje)
elemente, kot so npr. lovke pri hobotnici in ženski salonar. Pri takšnih nalepkah je bila
potrebna nekoliko večja pazljivost.

Oblikovne karakteristike večpredmetnega zvezka. Učiteljica je bila mnenja, da je
zvezek všečen, da okvirji na listih pripomorejo k orientaciji pri pisanju in risanju (otroci
ne rišejo čez rob) ter da barvni kartoni med posameznimi predmeti pripomorejo k
lažjemu iskanju predmetov.

Glede vsebinskih karakteristik večpredmetnega zvezka je menila, da je tematika
morskih živali zanimiva za dečke in deklice in da so morski liki prijazni in všečni.
Pohvalila je prostor, nemenjen izpisu imena in priimka na sprednji platnici zvezka, ter
dodala, da so žepki iz platnic uporabni, v njih pa učenci shranjujejo številke na
kartončkih ter računalo.

Zapisi črk in številk na barvnih kartonih so se ji zdeli uporabni, tako kot tudi dodatne
didaktične naloge, pri čemer so se ji zdele vse naloge zanimive in uporabne.
Predlagala je, da bi med naloge dodali še takšne, ki bi se navezovale na letne čase in
prehrano.

Vsebina nalepk se ji je zdela ustrezna, prav tako pa bi med nalepke dodala tudi takšne,
ki se navezujejo na letne čase in prehrano (zdravo, nezdravo).

Glede primerjave večpredmetnega zvezka s klasičnimi zvezki je bila mnenja, da
ima z uporabo večpredmetnega zvezka otrok večjo preglednost nad učno vsebino.
Glede primerjave je dodala prednosti in slabosti večpredmetnega zvezka in sicer:
–

Prednosti: »Ko nese otrok zvezek domov, nese en zvezek in naslednji dan je
skoncentriran le na en zvezek, da ga prinese nazaj v šolo. Težje ga založi doma
oz. ga ne. Ta zvezek nekako “živi”; otrok in zvezek vzpostavita bolj oseben
stik.«

–

Slabosti: »Boljša bi bila uporaba celostne spirale (op. spirala iz ene žice).
Včasih se spirale med seboj zatikajo.«
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Skozi vprašalnik smo učiteljico povprašali:
–

Na kakšen način je morala ob uporabi večpredmetnega zvezka spremeniti
običajen potek pouka. Učiteljica je zapisala: »Na začetku šolskega leta sem
morala upoštevati edino to, da nesejo otroci zvezek domov in jim moram zato
določeno nalogo oz. učni list nalepiti prej ali organizirati delo tako, da nalogo, ki
jim jo pripravim v zvezek, naredimo tisti dan, ko zvezek ostane v šoli.«

–

Kako so učenci sprejeli večpredmetni zvezek pri pouku? Učiteljičin odgovor je
bil: »Zelo jim je zanimiv. Vanj radi pišejo in rišejo. Jim je pri srcu. Brez težav se
v njem orientirajo (karo, črtni, brezčrtni del).«

–

Kako so starši vaših učencev sprejeli večpredmetni zvezek pri pouku?
Odgovorila je, da se jim je zdel zanimiv, da so se z uporabo strinjali ter da ji niso
podali nobene kritike.

Na koncu vprašalnika je učiteljica podala še osebno mnenje: »Iz zvezka izžareva, da je
vanj vloženo veliko časa, energije, ljubezni, interesa.«

4.2.3

Rezultati tehničnega pregleda pilotnega večpredmetnega zvezka
ob zaključku šolskega leta

Ob zaključku šolskega leta 2016/2017 smo si od otrok sposodili izpolnjene pilotne
večpredmetne zvezke, da bi izvedli njihov tehnični pregled. Pregledali smo 17 zvezkov,
10 zvezkov dečkov in 7 zvezkov deklic (izposodili smo si sicer 18 zvezkov, vendar je bil
zvezek ene deklice polit s tekočino in smo ga zaradi slabega stanja izločili iz pregleda).
Po pregledu pilotnih večpredmetnih zvezkov smo ugotovili sledeče:
–

uporaba večpredmetnega zvezka je izvedljiva;

–

platnice so obrabljene na vogalih ob spirali (slika 5); na nasprotni strani so
platnice ustrezne (brez zavihkov, malenkost obrabljene zaradi uporabe);
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Slika 5: Obrabljene platnice zaradi spiralne vezave

–

na platnicah ni bilo vidnega razbarvanja. Le na nekaterih mestih robov je bila
zaradi intenzivne uporabe rahlo popokana (slika 6);

Slika 6: Popokana laminirana folija platnice
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–

na sprednji platnici v prostoru, nemenjenemu izpisu imena in priimka, so se
imena lepo zapisala z alkoholnim flomastrom (rdeč/moder); zapisi se niso
razmazali;

–

listi so bili dovolj trpežni za eno šolsko polletje;

–

pri pisanju, barvanju in radiranju se listi niso trgali, luknjali; barvanje z barvicami
je bilo na papirju dobro vidno;

–

načeloma otroci niso barvali oz. risali s flomastri – le v enem od zvezkov smo
našli risbico, narisano s flomastri (slika 7), medtem ko je učiteljica s flomastri
pisla naslove. Na drugi strani se ne naslovi in ne najdena risbica niso poznali (ni
bilo pretiska);

Slika 7: Risbica, narisana s flomastrom, pri čemer ni pišlo do pretiska na drugo
stran

–

barvanje z vodenimi barvicami ni puščalo sledi na drugi strani. Z njimi so
namreč naredili odtis listkov; tudi v tem primeru ni bilo pretiska na drugo stran
papirja (slika 8),
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Slika 8: Risbica, izdelana z vodenimi barvicami, brez pretiska na drugo stran

–

lepilo (Neostik) ni prišlo skozi liste. So se pa poznali odtisi na drugi strani papirja
v primeru lepila Mekol (slika 9);

Slika 9: Odtis lepila, viden na drugi strani lista

–

vihanje robov listov je bilo minimalno (odvisno od skrbnosti učenca);

–

spirala je omogočala lažje listanje (v primerjavi s klasičnimi zvezki, kjer so listi
sredinsko vezani z žico) na začetku uporabe. Tekom uporabe, ko so otroci v
zvezek lepili dodatne liste, pa je spirala postala preozka in listi se niso ustrezno
obračali. Grdo zaključeni ostri robovi spirale so ponekod trgali liste in so bili
nevarni za otroke;

–

v osmih zvezkih so se zaradi spirale listi začeli trgati (slika 10);
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Slika 10: Trganje listov zaradi spirale

–

nalepke so se načeloma dobro odlepile, razen v predelih, kjer so bili preostro
zaključeni robovi. Nalepke so se zato pri odlepljanju trgale (hobotnica, packe,
ženski salonar, meduza), zato je bilo pri odlepljanju posameznih nalepk
potrebno biti zelo pazljiv;

–

okvirji na listih so pripomogli k orientaciji med pisanjem in risanjem, vendar pa
so v nekaterih zvezkih otroci risali tudi čez rob. Pisanje in risanje vzorcev je bilo
običajno znotraj okvirjev.

4.3

Primerjava teže pilotnega večpredmetnega in
klasičnega zvezka

Iz podatkov, ki smo jih dobili s tehtanjem klasičnih zvezkov za predmete slovenščina,
matematika in okolje, smo ugotovili, da je teža praznih zvezkov (40-listnih, A4 format)
znašala 660,0 g. Ko so bili zvezki izpolnjeni, smo jih ponovno stehtali in ugotovili, da je
teža teh zvezkov narasla na 806,0 g oz. za 22,2 odstotka. Spremembo teže smo
spremljali tudi pri naših pilotnih večpredmetnih zvezkih. Ugotovili smo, da je teža
neuporabljenega pilotnega večpredmetnega zvezka znašala 664,7 g, medtem ko se je
le-ta povečala na 801,8 g oz. za 20,6 odstotka po uporabi (preglednica 8). Iz
preglednice 8 je tudi razvidno, da se je zvezkom precej povečala debelina (v povprečju
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za 30,9 odstotka), prav na račun dodatnih listov z nalogami, ki so jih učenci lepili v
zvezke.

Preglednica 8: Teža in debelina pilotnih večpredmetnih zvezkov
Debelina [cm]
Pilotni zvezek

Teža [g]

Nepopisan
Popisan
Povečanje teže/debline
popisanega zvezka

664,7
801,8
137,1
(+20,6%)

Ob spodnjem
robu
1,32
1,74
0,42
(24,1%)

V sredini
1,54
1,90
0,36
(23,4%)

Ob zgornjem
robu
1,33
1,93
0,60
(45,1%)

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da z izdelavo pilotnega večpredmetnega zvezka
nismo bistveno prispevali k znižanju teže treh klasičnih zvezkov. Verjamemo pa, da bi
na težo lahko vplivali tudi z izborom morda nekoliko drugačnih materialov.

4.4

Materialni stroški izdelave prototipnega in pilotnih
večpredmetnih zvezkov

4.4.1

Materialni stroški izdelave prototipnega večpredmetnega
zvezka

Prototipni zvezek je bil izdelan iz materialov, ki smo jih kupili na trgu. Z izjemo tiska je
bil zvezek izdelan ročno. Stroški ročnega dela v tem izračunu niso upoštevani.

Materialni stroški prototipa večpredmetnega zvezka:
25 €

barvni tisk

4€

pregradni barvni kartoni (barvni razdelilci)

2,5 €

karton (platnice)

3€

spirala

0,50 € elastika
1,5 €

blago (igrivi pripomoček)

skupaj 40 €

Končni izračun stroškov za izdelavo prototipnega večpredmetnega zvezka je bil po
pričakovanjihl precej visok, saj je bil glavni namen prototip le izdelati, ne pa tudi
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pretirano gledati na stroške. Predvidevali smo, da bomo z nadaljnjo izdelavo pilotnih
večpredmetnih zvezkov v večji nakladi ta strošek optimizirali in ustrezno znižali.

4.4.2

Materialni stroški izdelave pilotnih večpredmetnih zvezkov

Skupni strošek za idelavo 30 zvezkov v podjetju T.K.B.M. d.o.o. je bil 35,244 €/zvezek
(z vključenim DDV). Ker je bila naklada majhna, je bil strošek na zvezek relativno visok.
Če bi naklado zvezka dvignili na 1.000 kosov, bi glede na ponudbo podjetja strošek na
zvezek precej znižali, in sicer na 9,097 €/zvezek.

Ker je v ceno vključen le materialni strošek, ne pa tudi delež trgovske marže, v primeru
prodaje preko trgovskega podjetja in seveda eventualnem zaslužku, bo potrebno
poiskati ugodnejšo rešitev tiska, da bi dosegli željeno ceno pod 10 €/na zvezek, kot je
bilo predlagano s strani staršev.
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5

ZAKLJUČEK

Iz raziskave lahko zaključimo, da je v slovenskem šolskem sistemu v prvi triadi
osnovne šole, zlasti v prvem razredu, ideja zamenjave mehko vezanih zvezkov z
večpredmetnim zvezkom izvedljiva, uporabna in privlačna; tematika izdelanega
večpredmetnega zvezka je bila ustrezna tako za dečke in deklice, zvezek pa je bil za
eno šolsko polletje dovolj trpežen. Problematike o teži šoskih torb sicer večpredmetni
zvezek ne more razrešiti, vendar vsekakor pripomore k večji preglednosti ter z uporabo
didaktičnih pripomočkov k lažjemu razumevanju učne vsebine.

Tehnologija vsakodnevno ponuja nove možnosti tudi v izobraževanju, vendar pa
trenutno elektronski mediji še ne morejo popolnoma zamenjati tiskanih zvezkov,
predvsem v obdobju razvijanja otrokovih motoričnih spretnosti, saj bi tako dejanje
povzročilo nepismenost otrok in poslednično odraslih.

Po pregledu pilotnih večpredmetnih zvezkov ob koncu šolskega leta smo ugotovili, da
bi bile za vključitev le-teh v pouk potrebne določene izboljšave s tehničnega vidika kot
so:
–

zamenjava spirale za večjo, neskončno spiralo;

–

zamenjava papirnatih nalepk s PVC nalepkami s prozornim ozadjem, zaradi
težjega odlepljanja manjših delov določenih nalepk (barvne packe, lovke
hobotnice, meduze, ženski salonar itd.). Namesto izreza po konturi bi uporabili
eno oz. največ dve različni obliki za ozadje nalepk;

–

platnice bi zamenjali za trše in nekolikoliko večjih dimenzij (3 mm večje od
zvezka na zunanjih robovih);

–

potrebna so mnenja, ocene in pregled večjega števila učiteljic, učiteljev in
drugega osebja šolskega sistema.

Ne glede na omenjeno menimo, da je večpredmetni zvezek lahko dobrodošla in
zanimiva popestritev pouka v prvem razredu, saj otroci, kot je dejala učiteljica Tanja
Hrkač, z njim živijo. Glede na to, da je vstop v šolo za marsikterega otroka stresno
obdobje, je morda prav zvezek z narisanimi liki tisti, ki mu bo omogočil veselo, prijetno
in predvsem zanimivo ter koristno učenje.
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