UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

TINA DRAGOVAN

Pedagoške digitalne kompetence učiteljev in
profesorjev osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in
okolici
Magistrsko delo

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

TINA DRAGOVAN

Pedagoške digitalne kompetence učiteljev in
profesorjev osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in
okolici
Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan
Študijski program: Andragogika -E

Ljubljana, 2019

Mojima potrpežljivima staršema.
Brez vaju bi bilo nemogoče. Hvala vama.

POVZETEK
Naslov: Pedagoške digitalne kompetence učiteljev in profesorjev osnovnih in
srednjih šol v Novem mestu in okolici.
Po mnenju številnih avtorjev so bila zadnja leta v razvoju izobraževanja v znamenju
paradigmatskega premika, in sicer od paradigme množičnega proizvajanja, k
paradigmi znanja, učenja in ustvarjalnosti, v kateri je eden ključnih dejavnikov in vse
bolj v ospredju, informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT). Razvoj
te je bistveno vplival na številna področja človekovega življenja. Vplival je na
gospodarski razvoj držav, ekonomijo, zabavno industrijo, komunikacijo in na
izobraževanje, s tem pa na učitelje in njihov način poučevanja.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo izpostavili definicije različnih teoretikov,
ki opredeljujejo pojem IKT, umestili IKT in njen pomen v življenje posameznika in
današnjo družbo. Podrobno smo predstavili njeno vlogo v izobraževanju in
profesionalnem življenju učiteljev in profesorjev. V nadaljevanju smo opredelili
pojma kompetence in digitalne kompetence in slednjega s pomočjo okvirja digitalnih
kompetenc podrobno razložili. Osredotočili smo se tudi na lastnosti pedagoške
digitalne kompetence, ki jih učitelji potrebujejo za učenje in poučevanje in na koncu
podrobneje predstavili nekaj instrumentov za ugotavljanje stopnje digitalne
kompetence.
V empiričnem delu magistrske naloge pa smo raziskovali, kako različni dejavniki
vplivajo na različna področja digitalne pedagoške kompetence. Zanimalo nas je kako
na digitalno pedagoško kompetenco na spol, starost in leta poučevanja na šoli,
podpornost šolskega okolja do vključevanja IKT v pouk, vrsta šole, kjer poučujejo
(osnovna šola, gimnazija ter srednja strokovna in poklicna šola), število izobraževanj,
povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času poučevanja in glede na razred oziroma
starostno skupino otrok, ki jo poučujejo.

Ključne besede: Informacijsko komunikacijska tehnologija, digitalne kompetence,
pedagoške digitalne kompetence, izobraževanje, okviri digitalnih kompetenc.

ABSTRACT
TITLE: Pedagogical digital competences of elementary and secondary school teachers

and professors in Novo mesto and its surroundings.
Many authors believe that the last years of educational development have been
marked by a paradigm shift, namely from the paradigm of mass production, to the
paradigm of knowledge, learning and creativity in which one of the key factors that is
also becoming more prominent is information and communication technology
(further in the text ICT). Its development has influenced many areas of the human
life. It has influenced the economic development of countries, economy, show
business, communication and education and through it has also made an impact on
the learning process and the way of teaching.
In the theoretical part of the thesis, we have exposed the definition of different
theorists that define the term ICT, we have placed ICT and its meaning in the lives of
individuals and in today’s society. We made a detailed presentation of its role in
education and the professional lives of teachers and professors. Furthermore, we
have defined the term competence and digital competence and explained the latter
in detail with the help of the framework of digital competence. We also focused on
the features of pedagogical digital competence that teachers need for learning and
teaching and in the end we presented in detail some of the tools for discovering
levels of digital competence.
In the empirical part of the thesis, we made a research on how different factors
influence different fields of digital pedagogical competence. We were interested in
finding out how digital competence is influenced by gender, age and number of
years teaching in schools, schools’ support in including ICT in the curriculum, the
type of school (primary school, gymnasium, vocational school and professional
school), the number of training programs regarding ICT that teachers took during
their time of teaching and the grade or age group they are teaching.

Key words: information and communication technology, digital competence,
pedagogical digital competence, education, digital competence framework.
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UVOD
Sodobna družba se hitro spreminja. Priča smo nenehnim spremembam na področju
gospodarstva, politike, ekonomije, kulture, komunikacije, digitalne tehnologije itn.
Vse omenjene spremembe so del vstopa v 21. stoletje in s tem vstopa v digitalno
dobo in družbo znanja, s katerim narašča poleg drugih stvari, narašča tudi število
informacij in tehnologije.
IKT je v zadnjih desetletjih spremenila svet in sodobni družbi prinesla številne izzive.
Doprinesla je k izboljšanju učinkovitosti dela v različnih organizacijah, izboljšala
načine komunikacije in s tem izboljšala življenjski standard državljanov in državljank
(Li in Ranieri 2010 v Juvan 2016 idr. str. 30).
Z rastjo pomembnosti IKT je postala pomembna tudi digitalna kompetenca, ki
pomeni kritično in premišljeno porabo tehnologije za delo, študij in komunikacijo. Je
ena ključnih kompetenc in pripomore k pridobivanju ostalih, za dejavno
državljanstvo pomembnih kompetenc (prav tam).
V svoji magistrski nalogi se bomo natančneje posvetili digitalni kompetenci učiteljev,
učiteljic in profesorjev ter profesoric osnovnih in srednjih šol oziroma njihovi
pedagoški digitalni kompetenci.
Brečko (2016, str. 48) meni, da sam obstoj IKT še ne pomeni tudi znanja in
kompetentnosti za njeno uporabo in s tem spreminjanje pedagoške prakse. Učitelj
mora za učinkovito uporabo IKT in vključevanje te v svoje poučevanje imeti do
tehnologije pozitiven odnos in prepričanje, da bo z njo dobro vplival na učni proces in
učence. Pomembno je tudi, da poleg poznavanja in pozitivnega odnosa do IKT učitelj
razume tudi, kako ta podpira in razvija ustvarjalnost in inovativnost. Zavedati se
mora pomena zanesljivosti in veljavnosti informacij, etičnih in pravnih načel ter biti
sposoben uporabiti orodja za tvorjenje, predstavite in razumevanje kompleksnih
informacij ter njihove kritične presoje.
V okviru naše magistrske naloge nas bo zanimalo, kako na pedagoško digitalno
kompetenco vplivajo spol, starost in leta poučevanja na šoli, podpornost šolskega
okolja do vključevanja IKT v pouk, vrsta šole, kjer poučujejo (osnovna šola, gimnazija
ter srednja strokovna in poklicna šola), število izobraževanj povezanih z IKT, ki so se
jih udeležili v času poučevanja in glede na starost otrok, ki jo poučujejo.
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TEORETIČNI DEL
1. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
»Ne preživijo najmočnejši ali najpametnejši, ampak tisti, ki se najbolje prilagodijo
spremembam.« (C. Darwin)

Današnja doba je doba informacijske revolucije in s tem povezane digitalne ločnice.
Če želimo biti v koraku s časom, se je treba prilagoditi, biti fleksibilen, se znati naučiti
uporabljati tehnologijo in pridobivati nova znanja. Posamezniki, podjetja in družbe, ki
zanemarijo naložbe v informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT),
znanje in inovacije tvegajo, da zaostanejo za drugimi.
Današnjo družbo je zaznamovala hitra rast in razvoj sodobne tehnologije. Biti
računalniško nepismen, danes pomeni, biti oseba brez možnosti sodelovanja v družbi
(Čelebić in Rendulić, 2012, str. 3).
Starc (2004, str. 464) pravi, da hitro razvijajoče se tehnologije vstopajo v naša
življenja in imajo na njih močan vpliv. Dostopnost in uporaba IKT je postala norma, ki
nam prikazuje razvitost določene družbe. IKT prodira v vse konce družbe in tako
pripomore h kakovosti in blagostanju življenja posameznikov ter njihovi
produktivnosti.
V literaturi zasledimo različne opredelitve IKT. Enotne razlage ni, različni avtorji
pojem opredeljujejo na različne načine in poudarjajo različne stvari, zato bomo v
nadaljevanju predstavili več opredelitev.
Čelebić in Redulić (2012, str. 4) IKT opišeta kot izraz, ki se nanaša na prenos in
uporabo vseh vrst informacij. Pravita, da IKT predstavlja temelj gospodarstva in je
pobudnik družbenih sprememb 21. stoletja. Vpliva na vse vidike življenja, ki jih
poznamo danes. Brez tovrstne tehnologije bi življenje danes bilo skoraj
nepredstavljivo.
Lipovšek, Zdešar in Zupan, (2009) IKT opredeljujejo kot programsko in strojno
opremo za komunikacijo s podatki (Plazar 2010, str. 137).
Blurton (2002 v Tinio, 2009) meni, da IKT opredeljuje sklop različnih tehnoloških
orodij in virov, s pomočjo katerih komuniciramo, upravljamo, ustvarjamo, širimo ter
shranjujemo informacije (Plazar 2010, str. 137).
Elson (2007) pa IKT opredeli kot tehnologijo, ki se uporablja za upravljanje informacij
in pomoč pri komunikaciji (Plazar 2010, str. 137).
14

1.1 IKT, DRUŽBA IN POSAMEZNIK
Naš svet se je v zadnjih nekaj desetletjih bistveno spremenil, k čemur je pripomogla
tudi IKT. Digitalna doba je naši družbi prinesla nove izzive. IKT je izboljšala zmožnosti
komunikacije državljanov, povečala učinkovitost dela in življenjskega standarda (Li in
Ranieri 2010 v Juvan idr. 2016, str.30).
Pivec (2004, str. 4) pravi, da smo danes priča informacijski revoluciji. Informacijski
družbi se ni mogoče izogniti. IKT je našo družbo spremenila na številnih področjih,
predvsem na področjih šolstva, politike, zdravstva, zabave, socialnega življenja …
Dodaja tudi, da IKT in z njo internet predstavljata in kažeta na generacijsko ločnico,
saj mladi z novimi tehnološkimi produkti družbe odraščajo, medtem ko se morajo
starejši vseh novih stvari naučiti (prav tam, str. 5).
Veliko teoretikov in strokovnjakov meni, da IKT odpira vrata in odstira poti do znanja.
Ana Kranjc (2008, str. 31) meni, da s pomočjo uporabe interneta v izobraževanju
premagujemo centralizacijo znanj. Tako se s pomočjo IKT širi možnost učenja in
dostopnost znanja in s tem krepitev človeškega in socialnega kapitala (Kristl 2016, str.
9).
Tudi Bates je mnenja, da je IKT idealna in ima zelo pomembno vlogo za uresničevanje
paradigme vseživljenjskega izobraževanja (prav tam, str. 11).
Dejstvo, da ima IKT na družbo močan vpliv in na neki način pomeni novo družbeno
ureditev in spremembe v njej so začele z vse večjo ekspanzijo IKT, je omenjal že
Fisher (1992), ki je predstavil tri teoretične pristope oziroma perspektive, ki
obravnavajo odnos med IKT in družbo. To so tehnološki determinizem, nasprotujoči
si simptomatični pristop in pa še alternativni socialni konstruktivizem. Prva,
deterministična teorija zagovarja trditev, da je družba odvisna od vpliva tehnologije.
Druga perspektiva trdi nasprotno, in sicer je po njenem mnenju družba ta, ki vpliva
na tehnologijo in jo oblikuje po svoje. Tretja teorija pa je alternativna in v ospredje
postavi posameznikovo aktivno vlogo pri lastni uporabi tehnologije. Meni, da ima
človek do tehnologije določeno razmerje in presega umetno ustvarjen prepad med
obema stranema (prav tam, str. 9).

1.2 IKT V IZOBRAŽEVANJU
V izobraževanju se v zadnjih letih zavedamo potrebe premika in reforme, ki gre od
tradicionalnih pristopov učenja in poučevanja, k pristopom in didaktičnim pristopom,
ki so usmerjeni in osredotočeni na učence in poudarjajo nove vloge učiteljev in
učencev. Nove pedagoške prakse in spremembe, kot so pedagogika 21. stoletja in
15

družba znanja so močno povezane z vključevanjem IKT kot spodbujevalcem
sprememb (Law Willem in Plom 2008 v Brečko 2016, str. 44).
Učitelji v šolah imajo pomembno vlogo za razvoj digitalne kompetence učencev, pri
čemer je zelo pomembno njihovo znanje in odnos do tehnologije. Od njih je odvisno
kako bodo učenci usvajali znanja IKT in krepili digitalno kompetenco (Juvan idr. 2016,
str. 30). Pedagoške digitalne kompetence učiteljev so tako nov izziv, s katerim se v
zadnjih letih učitelji v šolah vse pogosteje soočajo. Bolj, ko so učitelji samozavestni
glede svoje uporabe IKT, bolj so se glede tega pripravljeni izobraževati in v svoj pouk
vključevati aktivnosti, povezane z IKT (Survey of Schools 2013, v Juvan idr. 2016 str.
34).

1.3 KOMPETENCA
Težko bi našli enotno pojmovanje pojma kompetenca, saj se koncepti in definicije
kompetenc razlikujejo glede na različne pojme in izraze, ki so posledica različnih
kulturnih kontekstov. Nekatere opredelitve se med seboj razlikujejo tudi na podlagi
različnih epistemoloških predpostavk, saj uporaba kompetenc, pogosto določa
opredelitev (Winterton 2005, str.12).
Wechterbrach povzema Davida McClellanda (2008, str. 315), ameriškega psihologa,
ki je v šestdesetih letih v ameriško organizacijsko znanost vnesel koncept komeptenc.
Odmaknil se je od takrat tradicionalnega pogleda, da so za uspešno delo
posameznika potrebne le njegove veščine in znanja, ki jih posameznik razvije z
učenjem. Dodal je, da so poleg tega pomembne tudi njegove značilnosti, kot so
vrednote, spretnost, iznajdljivost, inovativnost, motiviranosti in vztrajanje.
Wechterbrach pravi, da se je McCleland zavedal, da je ugotavljanje teh značilnosti
kompleksno in da na njih, poleg že omenjenega, vplivajo še trenutno posameznikovo
počutje, razpoloženost in motivacija.
V strokovni literaturi je v zadnjih letih nastalo kar nekaj opredelitev pojma
kompetenca. Po Bračun in Cerkovnik (2011, str. 14–15), povzemam nekaj opisov
kompetenc, zbranih od različnih avtorjev:


Kompetenca je nekaj, kar posameznik mora imeti in znati, da lahko doseže
določene cilje, ki so mu dani pri delu (Wynn in Stringer v Brophy in Kiely
2002).
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Kompetence so prednostne značilnosti določene osebe, ki se kažejo v
uspešnem delovanju na delovnem mestu (Lucia in Lepsinger v Majcen
2009).



Zasnova kompetenc zajema vse osebnostne lastnosti, znanja, veščine in
vrednote, ki so povezane z delom, ki ga posameznik opravlja. Omenjene
lastnosti potrebuje za kakovostno opravljanje svojega dela (Roberts 2004).

Po Muršaku (1999 v Hergan 2012, str. 5) je kompetenca neke vrste nadgraditev
poklicne kvalifikacije in se nanaša na posameznikovo subjektivno možnost, da svojo
poklicno kvalifikacijo nadgradi in uporabi.
Tako kot Muršak (1999) tudi Medveš (v Hergan, 2012, str. 6) kompetenco opredeli
kot potencial, zmožnost, ki v sebi integrira znanje spretnosti, sposobnosti, veščine,
stališča, motive in vrednotno naravnanost, to pa ji daje značaj visoke transfernosti.
Leta 2006 je Evropski parlament in Svet v Priporočilu o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje navedel, da države članice razvijejo pobudo ključnih kompetenc
kot del strategije za razvoj vseživljenjskega učenja. Kompetence v referenčnem
okvirju opredelijo kot skupek znanja, odnosov in spretnosti in ustrezajočih okoliščin.
Ključne kompetence pa opredelijo kot tiste, ki jih posameznik potrebuje za osebno
izpopolnitev, dejavno državljanstvo, zaposljivost in socialno vključenost (Hergan
2012, str. 6).
Osem ključnih kompetenc, opredeljenih s strani Evropskega parlamenta in Sveta so:
- sporazumevanje v maternem jeziku,
- sporazumevanje v tujih jezikih,
- matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
- učenje učenja,
- socialne in državljanske kompetence,
- samoiniciativnost in podjetnost,
- kulturna zavest in izražanje,
- digitalna pismenost.
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1.4 DIGITALNE KOMPETENCE
1.4.1 PREDSTAVITEV POJMOV
je komuniciranje, pri katerem uporabljamo IKT.
Obstaja več vrst digitalnega komuniciranja, in sicer sinhrono
komuniciranje, ki poteka v realnem času (npr. Skype klepet) in asinhrono
komuniciranje, ki ne poteka sočasno (video posnetki) (Redecker 2017, str.
88).
DIGITALNA VSEBINA je vsaka vsebina, ki obstaja v digitalni obliki in jo lahko
beremo, urejamo, delimo, poustvarjamo in shranjujemo s pomočjo IKT.
Primeri digitalnih vsebin so spletne strani, spletna mesta, družabna
omrežja, zvočni zapisi, digitalne slike, videoposnetki, video igre itn. (prav
tam).
DIGITALNO OKOLJE je prostor, ki ga omogočajo digitalne tehnologije in je
pogosto na voljo po spletu. Digitalna okolja se običajno uporabljajo za
povezovanje z drugimi uporabniki in za dostopanje do določenih vsebin
(prav tam).
DIGITALNI VIRI pomenijo vsebino, ki je dostopna s pomočjo IKT. Razlikujemo
med digitalnimi viri in digitalnimi podatki. Digitalni viri pomenijo vsebino,
ki je berljiva kot taka, medtem ko je treba digitalne podatke analizirati v
laikov razumljiv jezik (prav tam).
DIGITALNA TEHNOLOGIJA so vsi izdelki, ki jih posameznik lahko uporabi za
shranjevanje, deljenje, ustvarjanje, priklic, prenos, sprejemanje različnih
digitalnih informacij. Sem sodijo računalniška omrežja in vse spletne
storitve, ki so na voljo (družabna omrežja, spletne knjižnice), programska
oprema (aplikacije, igre, virtualna okolja), vsa strojna oprema (računalniki,
mobilni telefoni) in vsa digitalna vsebina (viri, datoteke) (prav tam).
VIRTUALNO UČNO OKOLJE je spletna platforma, kjer posameznik lahko
dostopa do različnih programov v digitalni obliki. Ti programi so
najpogosteje v okviru različnih izobraževalnih institucij (prav tam, str. 90).

1.4.1.1 DIGITALNO KOMUNICIRANJE

1.4.1.2

1.4.1.3

1.4.1.4

1.4.1.5

1.4.1.6

Tako kot za pojem kompetenca lahko tudi za pojem digitalna kompetenca v literaturi
najdemo različne opredelitve.
Redecker (2017, str. 87) v DigCompEdu digitalno kompetenco opredeli kot
samozavestno, ustvarjalno, kritično uporabo IKT, za doseganje določenih ciljev, ki so
povezani z delom, izobraževanjem ali prostim časom.
Digitalna kompetenca je ena osmih ključnih kompetenc in se nanaša na
samozavestno in kritično uporabo IKT za pridobivanje in izmenjavo različnih
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informacij, komunikacijo in sodelovanje ter reševanje osnovnih problemov na vseh
življenjskih področjih. Vuorikari med drugim opozori, da je digitalna kompetenca
transverzalna oziroma prečna kompetenca, ki pomaga pridobiti druga znanja
oziroma izboljšati druge kompetence (Digitalna kompetenca, 2017).
Digitalne kompetence so ena izmed osmih ključnih spretnosti, potrebne za
vseživljenjsko učenje in vključujejo varno in kritično uporabo IKT v prostem času, pri
delu in pri komuniciranju z drugimi (Digitalna komptenca, b.l.).
Wechtersbach (2008, str. 317–318) digitalno kompetenco opredeli kot,
posameznikove veščine in značilnosti, ki se izražajo kot znanja, sposobnosti, vrednote,
prepričanja in vse, kar posameznik potrebuje, da uspešno uporabi, ali opravi
določeno nalogo ali delo s pomočjo IKT. Wechtersbach meni, da digitalna
kompetenca zajema dobro poznavanje zmožnosti IKT in razumevanje pomembnosti
te v vsakdanjem zasebnem in socialnem življenju ter pri delu. Digitalna kompetenca
vključuje veščine za uspešno uporabo IKT za oblikovanje in urejanje besedil in delu s
podatkovnimi bazami, pri iskanju, shranjevanju, obdelavi podatkov, kritičnem
vrednotenju najdenih informacij, izdelavo različnih predstavitev informacij s pomočjo
različnih medijev, komunikacijo in tudi zavedanje potencialnih nevarnosti tehnologije.
Wechtersbach pravi tudi, da je digitalno kompetenten posameznik z uporabo IKT
uspešnejši, ustvarjalnejši in inovativnejši. Uporablja zanesljive podatke in se zaveda
etičnih načel uporabe te tehnologije. Wechterbrach nadaljuje, da digitalna
kompetenca ni znanje, ki se ga pridobi »ex katedra« ampak je kompetenca, ki za svoj
nastanek potrebuje čas. Je zapleten proces in se ga ne da izvesti samo z brskanjem
po internetu in branjem literature. Ni dovolj le to, da posameznik zna uporabljati IKT
in je računalniško pismen. Znati mora omenjeno tehnologijo porabiti v pravih
situacijah in jo učinkovito vključevati v svoje delo. Na tehnologijo mora znati prenesti
tista opravila, ki jih ta zna opraviti bolje od njega.

1.4.2 OKVIRI DIGITALNIH KOMPETENC
Na področju digitalnih kompetenc je bilo v zadnjih letih narejenih kar nekaj raziskav,
ki so vplivale na digitalno preobrazbo državljanov. Leta 2017 je bil prvič v angleškem
jeziku izdan DigComp 2.1 oziroma Okvir digitalnih kompetenc za državljane. Leta
2016 sta bila izdana tudi dva okvirja, za večjo odprtost visokošolskih institucij, in sicer
OpenEdu in kompetenčni okvir za podjetnost EntreComp. Nekateri omenjeni okviri
vsebujejo tudi orodja za vrednotenje kompetenc (Punie v Redecker 2017, str. 5).
Tudi Čampelj (2018) pravi, da poznamo več okvirov digitalnih kompetenc, ki
razdeljujejo digitalno kompetenco na različna področja in znotraj njih na kompetence.
Poznamo tudi različna orodja, s pomočjo katerih lahko te kompetence preverjamo.
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DigComp 2.1 je okvir kompetenc za evropskega državljana, ki je bli v slovenski
jezik preveden leta 2017 in opisuje osem ravni doseganja kompetenc, pet
področji digitalne kompetence in 21 kompetenc.
OpenEdu je okvir, ki je bil izdan leta 2016 za večjo odprtost visokošolskih
institucij.
e-CF je Evropski okvir kompetenc za strokovnjake na področju IKT in opisuje
40 kompetenc, ki jih strokovnjaki, ki delajo na področju IKT, potrebujejo.
DigCompEdu je okvir pedagoških kompetenc učitelja in opisuje šest področij
digitalnih kompetenc, ki so specifične za učiteljski poklic ter je nastal leta
2016. Znotraj teh šestih področji pa DigCompEdu navaja in razlaga 22
kompetenc.
Okvir e-kompetentni učitelj je nastal v okviru projekta E-šolstvo leta 2012.
Orodje Selfie je pripomoček, preveden v 24 jezikov in šolam pomaga oceniti
njihovo stanje učenja v digitalni dobi.
Orodje TET-SAT je pripomoček za samopreverjanje pedagoških digitalnih
kompetenc učiteljev in je nastal v okviru projekta MENTEP, ki se je zaključil
leta 2018.

V nadaljevanju bomo predstavili okvira DigComp 2.1 in DigCompEdu ter projekt
MENTEP in orodje TET SAT, ki je bilo v njem uporabljeno.

1.4.2.1 DigComp 2.1
Carretero in drugi (2017) so izdali DigComp 2.1, okvir digitalnih kompetenc za
državljane, ki je bil v slovenščino preveden leta 2017 ter predstavlja osem ravni
doseganja digitalnih kompetenc in pet področji digitalne kompetence. Bil je razvit kot
znanstveni projekt na Skupnem raziskovalnem središču.
DigComp 2.1 (Carretero idr., 2017, str. 21) predstavlja pet področij digitalne
kompetence, osem ravni doseganja digitalnih kompetenc (1. in 2. raven - raven
nebogljenosti, 3. in 4. raven sta preživetvena raven, 5. in 6. raven sta raven
premagovanja ovir in 7. in 8. raven sta raven mojstrstva) in 21 kompetenc znotraj
omenjenih področij.
OMENJENA PODROČJA SO:
Informacijska pismenost
 Brskanje iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin;
 vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin;
 upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami.
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Komuniciranje in sodelovanje
 Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij;
 deljenje z uporabo digitalnih tehnologij;
 prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij;
 sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij;
 spletni bonton;
 upravljanje z digitalno identiteto.

Izdelovanje digitalnih vsebin
 Razvoj digitalnih vsebin;
 umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin;
 avtorske pravice in licence je digitalna kompetenca;
 programiranje.

Varnost
 Varovanje naprav;
 varovanje osebnih podatkov in zasebnosti;
 varovanje zdravja in dobrega počutja;
 varovanje okolja.

Reševanje problemov
 Reševanje tehničnih težav;
 prepoznavanje potreb in tehnoloških zadreg;
 ustvarjalna uporaba digitalne tehnologije;
 prepoznavanje digitalnih razkorakov.

1.5 DIGITALNA KOMPETENCA UČITELJA
Za ustrezno uporabo IKT pri pouku, morajo biti učitelji opremljeni z znanjem, ki
presega osnovne procese v učilnici. Digitalna kompetenca pa je eden ključnih
dejavnikov, ki vpliva na to, ali bodo učitelji pri pouku in pri pripravi na pouk
uporabljali IKT (Brečko 2016, str. 43).
Poleg tega Brečko (prav tam, str. 48) trdi tudi, da sam obstoj IKT še ne vodi v
učiteljevo uporabo te pri pouku in posledično spreminjanje pedagoške prakse. Poleg
učiteljeve pripravljenosti integrirati IKT v pouk, je podpora šole bistvenega pomena.
Ključni dejavniki, ki vplivajo na vključitev IKT v pouk so:


Učiteljev odnos od tehnologije
21

Pozitiven odnos je prepričanje, da tehnologija pozitivno vpliva na učni
proces in učence ter vpliva na integracijo IKT v pedagoške prakse.


Kompetence učitelja in samozaupanje
Učitelji z boljšimi digitalnimi kompetencami so tudi bolj samozavestni pri
uporabi IKT pri pouku in so uporabi te tudi bolj naklonjeni.

Poleg omenjenega, Brečko (2016, str. 48–49) pravi tudi, da lahko učitelji uspešno
integrirajo IKT v pouk in pedagoško prakso, če imajo razvito pedagoško digitalno
kompetenco. Digitalno kompetenco razumemo kot sposobnost uporabe digitalne
tehnologije. Vendar moramo razumeti, da se pojem IKT v družbi spreminja. Dvajset
let nazaj je predstavljal računalnike, danes pa zajem številna orodja za prosti čas
(telefone, tablične računalnike, televizijo itn.)
Digitalna kompetenca je ključnega pomena tako za učitelje kot za učence, saj lahko le
digitalno kompetenten posameznik kakovostno in učinkovito vključuje IKT v
poučevanje. Za učinkovito in kakovostno vključevanje IKT v pouk pa ni dovolj, da ima
učitelj na voljo le IKT. Pomembno je, da poleg uporabe te razume tudi, kako IKT
podpira ustvarjalnost in inovativnost. Zavedati se mora pomena zanesljivosti in
veljavnosti informacij, etičnih in pravnih načel ter biti sposoben uporabiti orodja za
tvorjenje, predstavite in razumevanje kompleksnih informacij in njihove kritične
presoje.
Šorgo in Špernjak (2010, str. 155) menita, da je obvladovanje IKT ena ključnih
kompetenc posameznika in pomemben del splošne izobrazbe. Dostopnost in
prisotnost IKT je delček celotnega pojma digitalne kompetence in zgolj prisotnost IKT
še ne more prispevati k izboljšanju kakovosti izobraževanja. Dostop do IKT je eden od
nujnih materialnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, kakovost uporabe te pri pouku
in njen vpliv na kakovost pouka ter znanje učencev pa je odvisno od učiteljev.
Tudi Šerbec in Borin (Digital Single Market 2013 v Borin in Serbec, str. 1355) pravita,
da je digitalna kompetenca učitelja veliko kompleksnejši pojem kot digitalna
kompetenca povprečnega državljana. Na izobraževalnem področju ne zadostujejo
zgolj znanja uporabe IKT, učitelji morajo poleg tega znati IKT primerno uporabiti v
pedagoškem procesu. Za razvoj digitalne kompetence učenca je pomembno, da
imajo vsi učitelji znanje in kompetence za vključevanje IKT v pouk.
Unesco je leta 2011 objavil IKT standarde za učitelje, ki opredelijo tri ravni
zahtevnosti, in sicer:




tehnološka pismenost,
poglabljanje znanja
in ustvarjanje znanja.
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Znotraj njih pa so razporejene uporaba IKT, strateške usmeritve, kurikulum,
organizacija in administracija ter profesionalni razvoj učitelja (Šerbec in Borin 2017,
str. 1355).

1.6 TEORIJE POUČEVANJA IN VKLJUČEVANJE IKT V PEDAGOŠKE PRAKSE
V našem pedagoškem prostoru v zadnjih desetletjih prevladujejo tri poglavitne
teorije učenja; behaviorizem, kognitivizem in konstruktivizem, katerih fokus v zadnjih
letih je premik k pedagogikam, ki se osredotočajo na učenca. V pedagoški praksi pa
pouk ne poteka zgolj po eni teoriji, ampak se omenjene teorije med seboj prepletajo,
kar pa je odvisno predvsem od učitelja in njegovega predmeta poučevanja. Skupno
vsem pedagoškim praksam je vključevanje IKT v poučevanje, v večjem in manjšem
obsegu (Brečko 2016, str. 44).
Valtonen (2011 v Brečko 2016, str. 45) pravi, da se je IKT v pedagoške prakse
vključevala skozi različne faze, ki odražajo tudi teoretične pristope k poučevanju.
Prva faza oziroma behaviorizem je teorija, ki predvideva, da so učni cilji razdeljeni na
manjše enote, ki jih učenci usvajajo, pri tem pa je poudarek na pomnjenju. Tukaj je
IKT uporabljena kot orodje, ki služi ponavljanju in utrjevanju snovi, ki učencem takoj
sporoči povratno informacijo, proces pa vodi računalnik.
Druga faza oziroma kognitivistična teorija je IKT vključevala tako, da je IKT
predstavljala »inteligentnega učitelja«, program, ki je učence vodil in usmerjal (prav
tam, str. 46).
Naslednja, tretja faza se je začela v osemdesetih in je utemeljena na konstruktivizmu,
ki učenje razume kot subjektivno ustvarjanje znanja, IKT pa je orodje za raziskovanje.
Vloga učencev in IKT se je v tej fazi spremenila. Učenci so tisti, ki se odločajo in
preizkušajo, računalniki pa so tisti, ki za to ponujajo varno okolje za delo (npr.
računalniški program Logo) (prav tam, str. 46).
Koschman (1996, v Brečko, 2016, str. 46) pa je trdila, da se je v devetdesetih letih
razvila paradigma računalniško podprtega izobraževanja, ki je poudarjala
sodelovalne in socialne dejavnike učenja. Poleg tega se je razvila in izboljšala tudi IKT,
ki je pedagoškemu polju prinesla digitalna okolja (spletna sistema oziroma orodji za
sodelovalno delo Moodle in Blackboard), ki podpirajo sodelovanje učencev in
učiteljev, skupinsko delo, deljenje zamisli in idej. V tem primeru pa je IKT sredstvo
komunikacije in sodelovalnega učenja in skupno ustvarjanje novih znanj (prav tam,
str 47).
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1.7 DIGCOMPEDU
DigCompEdu oziroma Evropski okvir digitalnih kompetenc za izobraževalce je
zasnovan z namenom spodbujanja razvoja digitalnih kompetenc in inovacij v
izobraževanju. Učitelji potrebujejo nabor digitalnih kompetenc, ki so specifične za
njihov poklic (Redecker 2017, str. 5). DigCompEdu podaja teoretične smernice za
digitalne kompetence učiteljev. Opisuje 22 osnovnih kompetenc, ki so razporejene
na šest področij. Področja pa so razdeljena v tri temeljne skupine digitalnih
kompetenc:




strokovne kompetence izobraževalcev,
pedagoške kompetence izobraževalcev,
kompetence učencev.

Digitalne kompetence izobraževalcev presegajo samo konkretno rabo digitalnih
tehnologij v poučevanju in učenju. Kompetentnejši učitelji upoštevajo tudi okolje, v
katerem poteka učenje in poučevanje.

1.7.1 SKUPINA KOMPETENC - STROKOVNE KOMPETENCE IZOBRAŽEVALCEV
V prvo skupino digitalnih kompetenc izobraževalcev spada področje Poklicno
delovanje, ki zajema kompetence za uporabo IKT, za namene organizacijskega
komuniciranja, strokovnega sodelovanja, reflektivne prakse in stalnega digitalnega
strokovnega izpopolnjevanja (Redecker 2017, str. 23).


Organizacijsko komuniciranje je kompetenca učiteljev, ki omogoča in izboljša
organizacijsko komunikacijo med kadrom, z učenci in starši (prav tam, str. 22).
Božič (2018, str. 19) pravi, da si učitelji pri tem lahko pomagajo s pomočjo
različnih komunikacijskih kanalov. Pisna komunikacija najpogosteje poteka po
elektronski pošti in spletnih učilnicah. Poleg tega je pogosta organizacijska
komunikacija tudi v obliki video in zvočnega prenosa in posnetkov.



Strokovno sodelovanje vključuje znanja za rabo tehnologij, ki omogoča
sodelovanje z drugimi učitelji ter izmenjavo znanj in izkušenj (Redecker 2017,
str. 22). Za strokovno sodelovanje lahko učitelji uporabijo ista komunikacijska
in organizacijska orodja kot za organizacijsko komuniciranje (Božič 2018, str.
19).
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Reflektivna praksa vključuje kritični premislek o lastni pedagoški praksi in
prepoznavanje šibkih in močnih področij ter iskanje načinov za izboljševanje
te (prav tam, str. 37).

V primeru digitalnega stalnega strokovnega izpopolnjevanja pa je IKT vir in sredstvo
za stalni strokovni razvoj, za nadgrajevanje lastnih predmetno-specifičnih kompetenc,
spoznavanje novih pedagoških strategij in metod (prav tam, str. 38).

1.7.2 SKUPINA KOMPETENC - PEDAGOŠKE KOMPETENCE IZOBRAŽEVALCEV
Naslednja in najbolj obsežna skupina so pedagoške kompetence izobraževalcev, ki
zajemajo štiri področja digitalne pedagoške kompetence, znotraj njih pa je 13
kompetenc.
Prvi sklop digitalnih kompetenc izobraževalcev so digitalni viri, ki zajemajo
kompetence za delo z digitalnimi viri, kompetence za izdelovanje in poustvarjanje ter
upravljanje, zaščito in deljenje digitalnih virov (Redecker 2017, str. 22).


Izbiranje digitalnih virov zajema prepoznavanje, kritično vrednotenje in
izbiranje digitalnih virov za podporo in izboljšanje učenja, oblikovanje
strategij za iskanje in prepoznavanje digitalnih virov, upoštevanje določenih
omejitev uporabe virov (avtorske pravice, dostopnost itn.) (prav tam, str. 42).



Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov se osredotoča na izdelavo in
soustvarjanje, poustvarjanje in urejanje digitalnih virov (prav tam, str. 44).



Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov zajema organizacijo digitalnih
virov in zagotavljanje dostopa učencem, učiteljem in staršem. Poleg tega pa
zajema tudi zaščito občutljivih digitalnih vsebin, poznavanje pravil s
spoštovanjem o zasebnosti.

Naslednji sklop digitalnih kompetenc za izobraževalce je poučevanje in učenje, ki
zajema kompetence, s pomočjo katerih naj bi učitelj izboljšal strategije učenja in
poučevanja.


Temeljna kompetenca v tem področju je poučevanje, ki vključuje proces
načrtovanja, vpeljave in uporabe IKT v različnih fazah poučevanja in razvoj ter
preizkušanje novih oblik in metod poučevanja z IKT (Redecker 2017, str. 18).
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Vodenje je kompetenca, ki vključuje rabo IKT za izboljšavo komunikacije z
učenci in učitelji, usmerjeno vodenje in pomoč (prav tam, str. 52).



Sodelovalno učenje zajema rabo IKT za spodbujanje in izboljšanje sodelovanja
učencev in učiteljev ter uporabo digitalnih tehnologij kot sredstvo za
izboljšavo.



Zadnja kompetenca tega sklopa pa je samouravnavanje učenja, ki vključuje
uporabo IKT za samouravnavanje učenja in učencem omogoča, da načrtujejo,
spremljajo in razmišljajo o lastnem učenju, imajo dokaze o napredku in lahko
iščejo ustvarjalne rešitve (prav tam, str. 19).

Tretji sklop Pedagoške digitalne kompetence učiteljev je vrednotenje, ki lahko
inovacije v izobraževanju spodbuja ali zavira. Digitalno kompetentni učitelji naj bi
poznali načine, kako lahko z IKT izboljšajo obstoječe strategije vrednotenja
izobraževanja in kako jih lahko uporabijo za ustvarjanje novih strategij vrednotenja
izobraževanja. Kompetence znotraj tega področja so:




Strategije vrednotenja, ki zajemajo rabo IKT za sumativno in formativno
vrednotenje izobraževanja in vključujejo IKT za pridobivanje informacij o
znanju učencev in izboljšanje strategij za vrednotenje izobraževanja (prav tam,
str. 54).
Analiza dokazov zajema učiteljevo rabo tehnologij za beleženje, analizo in
razlago digitalnih dokazov o učenčevih dejavnostih, uspešnosti in napredku za
izboljšanje učenja in poučevanja (prav tam).

Zadnji sklop Pedagoške digitalne kompetence učiteljev je Opolnomočenje učencev,
ki vključuje dostopnost in vključenost, diferenciacijo in personalizacijo ter aktivno
vključevanje učencev.


Dostopnost in vključenost zajema dostopnost do virov vsem učencem, tudi
učencem s posebnimi potrebami. Učitelj mora učencem zagotoviti pravičen
dostop do ustreznih digitalnih tehnologij in jim znati zagotoviti, da
napredujejo s sebi prilagojeno hitrostjo, in če je treba prilagoditi strategije
(prav tam, str. 68).



Diferenciacija in personalizacija je področje, ki zajema rabo tehnologij za
različne potrebe učencev (prav tam, str. 70).
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Aktivno vključevanje učencev pa vključuje rabo IKT za spodbujanje aktivnega
delovanja učencev pri določenem učnem procesu (prav tam, str. 72).

1.7.3 SKUPINA KOMPETENC - VODENJE IN PODPORA UČENCEM PRI
PRIDOBIVANJU DIGITALNIH KOMPETENC
Poudarek pri zadnjem sklopu kompetenc učitelja pa je pomoč učencem pri
pridobivanju digitalnih kompetenc. Področja znotraj zadnje skupine digitalnih
kompetenc učitelja so Informacijsko in medijska pismenost, digitalno komuniciranje
in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, odgovorna raba ter digitalno reševanje
problemov (prav tam, str. 21).


Informacijska in medijska pismenost zajema učiteljevo vključevanje
dejavnosti in nalog, ki učence spodbujajo k temu, da izrazijo informacijske
potrebe, oblikujejo osebne strategije iskanja, analizirajo in kritično
ovrednotijo zanesljivost določenih informacij in virov ter k organizaciji in
shranjevanju podatkov v digitalnem okolju (prav tam, str. 76).



Digitalno komuniciranje in sodelovanje zajema vključevanje nalog in
dejavnosti, ki od učencev zahtevajo odgovorno rabo IKT za komunikacijo,
sodelovanje in digitalno državljanstvo (prav tam, str. 78).



Izdelovanje digitalnih vsebin zajema vključevanje učnih dejavnosti, aktivnosti
in nalog, s pomočjo katerih se učenci učijo izdelave in urejanja vsebin v
različnih oblikah, izražanja s pomočjo tehnologij, izdelovanja novih vsebin za
izgradnjo znanja (prav tam, str. 80).



Odgovorna raba vključuje učiteljevo zagotavljanje ukrepov, za dobro počutje
učencev pri rabi IKT, kar pomeni, učitelj mora znati učence opolnomočiti za
zaščito svojih digitalnih naprav digitalne identitete in digitalnih podatkov.
Naučiti jih mora, kako zaščititi sebe in druge pred nevarnostmi v digitalnih
okoljih in zavedati se vpliva digitalne tehnologije na njihovo zdravje in okolje.
Predvsem pa mora biti pozoren na njihovo vedenje v digitalnih okoljih in na
morebitno spletno nasilje (prav tam, str. 82).



Digitalno reševanje problemov, ki vključuje naloge in dejavnosti, s pomočjo
katerih se učenci učijo prepoznati in reševati tehnične težave, povezane z IKT,
uporabi IKT za inovativno pridobivanje novih znanj, prilagajanju digitalnih
okolij in njihovim potrebam (prav tam, str. 84).
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1.8 IKT OZIROMA DIGITALNE TEHNOLOGIJE
Redecker (2017, str. 86) v DigCompEdu digitalne tehnologije razdeli na digitalna
orodja, digitalne vire in digitalne vsebine.


Med digitalna orodja spadajo digitalne naprave npr. osebni računalniki,
prenosniki, tablični računalniki, mobilni telefoni, interaktivne table, televizija,
kamere (prav tam, str 87).



Med digitalne vsebine pa sodijo različne spletne strani, spletne informacije,
večpredstavnostne vsebine (slike, zvok, posnetki), igre, učno gradivo,
programska oprema, aplikacija, virtualna učna okolja, družabna omrežja (prav
tam).



Digitalni viri se nanašajo na vsebino, objavljeno v računalniško berljivem
formatu. Digitalni viri so digitalne vsebine, ki so človeku takoj razumljive,
medtem ko je treba digitalne podatke analizirati, razložiti v laikom berljive
zapise (prav tam).

Božič (2018) pravi, da lahko IKT orodja v povezavi z digitalnimi kompetencami
izobraževalcev opredelimo v več različnih skupinah.
1.8.1 Administrativna in organizacijska orodja:




eAsistent,
eRedovalnica,
TeacherKit.

1.8.2 Orodja za komunikacijo:







Facebook,
Skype,
orodja za videokonference (VOX itd.),
Odjemalci spletne pošte (Outlook itd.),
spletne učilnice,
forumi.
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1.8.3 Orodja za pripravo anket in vprašalnikov:






1ka,
Doodle,
Google Docs,
Quizlet,
Survey Monkey.

1.8.4 Orodja za pripravo predstavitev:







Prezi,
PowerPoint,
Photostory,
Google Slides,
Animoto,
Emaze.

1.9 TEMELJNE ZMOŽNOSTI, KI JIH UČITELJI POTREBUJEJO ZA UČENJE IN
POUČEVANJE
V izhodiščih standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar Kreuh in
Brečko (2011, str. 18) govorita o E-kompetenci in jo opišeta s šestimi temeljnimi
zmožnostmi, ki jih učitelji nujno potrebujejo za učenje in poučevanje.

1.9.1 Temeljna zmožnost je poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT.
Učitelj je seznanjen s strojno in didaktično programsko opremo, ki jo ima na voljo v
šoli, v kateri poučuje in jo lahko uporabi pri delu v šoli, pri pouku. Programsko
opremo kritično presoja glede na njeno didaktično vrednost in jo smiselno vključuje v
svoj pouk ter učencem omogoča ustrezno podporo pri usvajanju novih znanj (prav
tam).
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1.9.2 Temeljna zmožnost je zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo.
Učitelj uporablja ustrezno tehnologijo in digitalna okolja za komuniciranje z učenci in
sodelovanje izven učilnice. S pomočjo IKT učitelj vzpostavlja komunikacijo in
sodelovanje med učenci, starši, sodelavci in širšo skupnostjo (tudi mednarodno) za
voljo spodbujanja aktivnosti samostojnega učenja. Poleg tega spodbuja oblikovanje
spletnih skupnosti - učnih krogov (prav tam).
1.9.3 Zmožnosti iskanja, zbiranja in obdelovanja, vrednotenja in kritične presoje
podatkov, informacij in konceptov.
Učitelji uporabljajo svetovni splet kot vir podatkov, informacij in konceptov, ki jih
nato uporabljajo za vključevanje v pouk pri ustvarjanju novih znanj in zmožnosti v
obliki projektnega dela, problemsko naravnanega pouka itn. Učencem tako
omogočijo, da usvajajo zmožnosti iskanja, presojanja, analiziranja, uporabe in
vrednotenja izbranih informacij (prav tam, str. 19).
1.9.4 Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave
informacij.
Učitelji poznajo morebitna tveganja in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na spletu in
tistih, ki so jim izpostavljeni otroci in mladostniki pri uporabi spletnih in mobilnih
tehnologij. Učitelji so zmožni prepoznavati področja, na katera morajo biti bolj
pozorni, če želijo zagotoviti varnost na spletu. Pri pouku svoje učence ozaveščajo o
varni uporabi spletnih aplikacij in varovanju svojih podatkov (prav tam).
1.9.5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov.
Učitelji morajo znati izdelati, oblikovati in posodobiti elektronska gradiva in
dejavnosti, s pomočjo katerih učencem omogočajo sodelovalno delo, raziskovanje,
ustvarjanje in reševanje problemov. Učitelji znajo učencem pomagati ustvarjati
multimedijske vsebine s pomočjo digitalnih orodji. Poleg tega poznajo avtorske
pravice pri objavljanju izdelkov in to učijo tudi učence (glede na starost) (prav tam).
1.9.6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT.
Učitelji za svoje pedagoško delo, strokovno izpopolnjevanje, načrtovanje pouka
uporabljajo IKT in skupaj z učenci razvijajo strategije za samovrednotenje znanja in
spremljanje lastnega napredka. Učencem pomagajo pri postavljanju in uporabi meril

30

za vrednotenje znanja in zmožnost, s pomočjo katerih lahko ocenijo razumevanje
ključnih pridobljenih znanj, zmožnosti in procesov (prav tam).

Ko govorimo o digitalni kompetenci učiteljev posameznega predmeta, lahko
prepoznamo vsaj tri področja digitalne kompetence (Šorgo in Špernjak 2010, str.
155).
Na prvem - osnovni ravni digitalne kompetence uokvirjajo predvsem generično rabo
IKT, ki je skupna vsem državljanom in je opredeljena kot kompetenca za
vseživljenjsko učenje. Sem sodijo znanja uporabe elektronske pošte, spletnih
brskalnikov, urejevalnikov besedil, multimedijev itn. (prav tam, str. 156–157).
Na drugem - splošno-profesionalni ravni je digitalna kompetenca opredeljena kot
način rabe IKT, ki je skupen vsem učiteljem. Za te načine je skupno, da so neodvisni
od predmeta in predmetnega področja na katerem učitelji delujejo. Na tej ravni
lahko govorimo o razširjeni digitalni kompetenci, ki ne le zahteva, poznavanja
specifičnih profesionalnih programov za učitelje, ampak tudi obvladovanje
specifičnih tehnologij. Učitelji na tej ravni znajo uporabljati spletne učilnice, posebne
administrativne programe (elektronska redovalnica) in znajo delati z elektronskimi
tablami. Za vse te načine je malo možnosti, da jih bo uporabljal še kdo izven
izobraževalnega področja. (prav tam).
Na tretjem - specialno profesionalni ravni pa je specifičen za vsak predmet ali
izobraževalno področje. Gre za predmetno-specifično rabo IKT. Sem sodijo
računalniško podprti laboratoriji, programi, namenjeni poučevanju specifičnega
predmeta, virtualna avtonomija itn. (prav tam).

1.10 INSTRUMENTI ZA UGOTAVLJANJE STOPNJE DIGITALNE KOMPETENCE
Preverjanje in merjenje digitalne kompetence posameznikov je kompleksno, saj je ta
širok pojem, ki zajema različna znanja in spretnosti in se za njeno preverjanje
uporabljajo različni instrumenti, ki ugotavljajo doseženo stopnjo digitalne
kompetence.
Ala-Mutka (2011, str. 36) pravi, da lahko specifične vidike digitalne kompetence
merimo na različne načine. Opisuje tri glavne načine za merjenje digitalne
kompetence posameznikov, s pomočjo katerih lahko ugotavljamo različne vidike in
področja tovrstnega znanja:
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Vprašalniki
Vprašalniki se uporabljajo za zbiranje podatkov o posamezniku. Z njihovo
pomočjo pridobimo informacije o posameznikovi uporabi, znanju in mnenju o
IKT. Tovrstni vprašalniki služijo kot pripomoček za samoevalvacijo s pomočjo
katerih posameznik sam oceni svoje digitalne spretnosti. Raziskava
učinkovitosti vprašalnikov je pokazala, da je skozi samoevalvacijske
vprašalnike težko dobiti veljavne rezultate, saj ljudje, ki jih uporabljajo,
pogosto precenjujejo svoje spretnosti (prav tam, str. 36).



Analiza digitalnih nalog
Analiza digitalnih nalog je najbolj objektiven način ocenjevanja digitalne
kompetence. Je zahtevnejše in bolj primerno za ugotavljanje digitalne
kompetence manjše skupine ljudi. Pri analizi digitalnih nalog imajo ljudje na
razpolago različne naloge, ki jih morajo razrešiti. Ocenjevalec med
reševanjem nalog opazuje in ocenjuje njihovo obnašanje in nato oceni še
končni izdelek (prav tam).



Zbiranje in analiza sekundarnih virov
Tretji način zbiranja podatkov o digitalni kompetenci so vprašalniki, ki so
namenjeni strokovnjakom ali vodjem organizacij, ki lahko dajo informacije o
dostopnosti in uporabi digitalnih orodji v njihovem okolju. Z obdelavo
podatkov, pridobljenih iz različnih virov povezanih z digitalno kompetenco,
npr. analizo nacionalnih dokumentov, virov financiranja, učnih načrtov itn.
lahko ugotovimo, kakšna je digitalna kompetenca in kako jo spodbujati in
razvijati (prav tam, str. 37).

1.10.1 Orodje TET SAT
Eden najnovejših orodij za preverjanje digitalnih kompetenc učiteljev in profesorjev
je TET-SAT oziroma Technology Encaned Teaching - Self assessment Tool, ki je bil
razvit v okviru projekta MENTEP (Mentoring Technology Enchanced Pedagogy
oziroma sistemska podpora digitalne pedagoške prakse). Omenjeni projekt je bil
zasnovan leta 2015 in je trajal do 2018. Države, ki so sodelovale v projektu, so bile
Belgija, Francija, Ciper, Grčija, Italija, Češka, Finska, Portugalska, Estonija, Slovenija,
Španija, Ciper, Italija, Norveška, Danska in Litva (Online self-assessment, b.l.).
Projekt MENTEP je bil zasnovan na zavedanju dejstva, da v evropskem prostoru
potrebujemo učitelje, vešče uporabe IKT pri pouku in zavedanju potrebe po
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natančnejših podatkih o ravni digitalnih pedagoških kompetenc učiteljev (Mentep
b.l.).
MENTEP opozarja na paradoks. Po eni strani raziskave (European Comission 2013)
kažejo, da večina učiteljev v Evropi meni, kako uporaba IKT pozitivno vpliva na
učence in njihove rezultate pri pouku. Po drugi strani pa je njihova uporaba IKT za
učenje in poučevanje ter zaupanje v lastne digitalne spretnosti dokaj nizko. MENTEP
si je tako prizadeval s pomočjo samoevalvacijskega orodja za preverjanje pedagoških
digitalnih kompetenc - TET SAT orodja, učiteljem omogočiti vpogled v svoje znanje in
sposobnosti dela z IKT v poučevanju. Poleg tega pa je dal poudarek na oblikovanje
profesionalnega usposabljanja za uporabo IKT in s tem omogočil vrednotenje in dvig
pedagoških digitalnih kompetenc za dvig kakovosti pouka (Mentep, b.l.).
Orodje TET SAT (Technology Enhanced Teaching - Self-Assessment Tool) oziroma POT
OS (pedagogika, obogatena s tehnologijo - orodje za samopreverjanje) je nastalo v
okviru projekta MENTEP. Prevedeno je v 18 jezikov, med drugim tudi v slovenščino.
Cilj TET SAT testa, je omogočiti učiteljem pregled nad svojimi pedagoškimi digitalnimi
kompetencami, spodbuditi samorefleksijo ter ugotoviti, katera so njihova močna in
šibka področja uporabe IKT pri pouku in pripravi nanj (Self assessment tool: TET-SAT,
b.l.).
TET SAT vprašalnik pokriva štiri področja učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc,
in sicer področja:





Digitalna pedagogika,
uporaba in izdelava digitalnih vsebin,
digitalno komuniciranje in sodelovanje,
digitalno državljanstvo.

Opis vseh področij in kompetenc je povzet po portalu iEkosistem (Portal iEkosistem,
b.l.).
1.10.1.1 Digitalna pedagogika
Gre za področje, ki zajema učiteljev odnos do IKT v učnem procesu in zmožnosti
uporabe te za doseganje boljših uspehov učencev. Digitalna pedagogika vključuje:





načrtovanje in izpeljavo pouka s pomočjo IKT, za spodbujane sodelovanja
učencev;
oblikovanje, upravljanje in uporabo digitalnih učnih okolij in spletnih orodij, ki
omogočajo poučevanje in učenje zunaj učilnice;
uporabo in prilagajanje IKT orodji;
usmerjanje učencev pri delu z IKT.
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1.10.1.2 Uporaba in izdelava digitalnih vsebin
Gre za področje, kjer učitelj zna vrednotiti in izdeluje digitalne vsebine ter pri tem
spoštuje intelektualno lastnino drugih. Uporaba in izdelava digitalnih vsebin
vključuje:




izbiro in kritično ovrednotenje digitalnih vsebin za učenje in poučevanje;
kreativno ustvarjanje novih digitalnih vsebin s pomočjo IKT;
prepoznavanje in spoštovanje avtorskih pravic.

1.10.1.3 Digitalno komuniciranje in sodelovanje
Gre za področje, ki zajema znanja za vključevanje, sporazumevanje in sodelovanje
učiteljev in profesorjev v spletnih okoljih in skupnostih. Digitalno komuniciranje in
sodelovanje vključuje:




komuniciranje s pomočjo IKT, socialnih medijev ter ostalih komunikacijskih
poti glede na ciljno skupino;
izmenjavo spletnih vsebin in informacij z učenci;
spletno sodelovanje (vključevanje v spletne skupnosti za učitelje in učence) in
sodelovanje s pomočjo IKT (izgradnja vsebin, virov).

1.10.1.4 Digitalno državljanstvo
Gre za področje, ki vključuje znanja in veščine za varno obnašanje na spletu,
zavedanje varovanja svoje in tuje zasebnosti ter varovanje zdravja in okolja. Digitalno
državljanstvo vključuje:





znanja in sposobnosti ustreznega obnašanja na spletu in iskanja načinov za
odkrivanje neprimernega in nasilnega spletnega obnašanja;
oblikovanje in upravljanje spletnih identitet;
varovanje svojih zasebnih podatkov in zasebnih podatkov drugih ter
varovanje lastnih naprav in ozaveščanje učencev o tem;
zavedanje vpliva uporabe IKT na telesno in duševno dobro počutje in vpliva
na okolje.

1.10.2 TPACK
Mishra in Koehler (2006, str. 1021) sta trdila, da so se skozi zgodovino baze znanj
učiteljeve izobrazbe osredotočale predvsem na vsebino oziroma vsebinsko znanje.
Kasneje se je v šolstvu pojavil nov pojem, ki je pritegnil pozornost - pedagoško znanje.
Ker sta bili omenjeni vrsti znanja takrat dojeti kot nekaj kar se izključuje, je Shulman,
ki je verjel, da bi pedagoško in vsebinsko znanje morala biti v učnem procesu
povezana, uvedel nov pojem - PTC (Pedagogical Content Knowledge) oziroma znanje
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za poučevanje. Ferk Savec (2015, str. 837) pravi, da je PCK znanje za poučevanje, ki
ga učitelji potrebujejo za kakovostno posedovanje vsebine učencem.
Tudi Mishra in Koehler trdita (2006), da Sulmanov pristop še vedno drži, vendar se je
od takrat veliko spremenilo. Po letu 1980 je v ospredje izobraževalnega diskurza
prišla tehnologija, predvsem zaradi razpoložljivosti novih digitalnih naprav, ki jih je
bilo mogoče vključevati v izobraževalni proces. Leta 2005 sta Mishra in Koehler
oblikovala nov model - Technological Pedagogical Content Knowledge (v
nadaljevanju TPACK) oziroma PVTZ (Pedagoško Vsebinsko Tehnološko Znanje), ki je
nadgrajen s tehnološko komponento in poudarja povezavo in interakcijo med
vsebino, pedagogiko in tehnologijo. TPACK model je ključnega pomena za razvoj
dobrega poučevanja in predstavlja kompleksno prepletanje in sovplivanje teh treh
področji znanja. Med njimi so povezave, interakcije, zmožnosti in omejitve znotraj
področji (Mishra in Koehler 2006, str. 1025).
Ferk Savec (2015, str. 837) trdi, da TPACK označuje bazo znanja, ki je potrebna za
učinkovito vključitev tehnologije v pouk. Prav tako Ferk Savec pravi, da TPACK model
vključuje tri glavne komponente znanja učiteljev; vsebino, pedagogiko in tehnologijo.
Če želimo razumeti model TPACK, moramo poleg razumevanja posameznih
komponent, pogledati te tudi združene v pare (Pedagoško vsebinsko znanje - PCK,
Tehnološko vsebinsko znanje - TCK in Tehnološko pedagoško znanje - TPK) in trojico
(Pedagoško tehnološko vsebinsko znanje -TPACK). (prav tam, 1026).

Slika 1: Komponenta TPACK oziroma PVTZ znanja. Vir: TPACK (PVTZ) MODEL b.l.

V nadaljevanju posamezne komponente tudi natančneje predstavljamo.
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VSEBINSKO ZNANJE (CK)
Mishra in Koehler (2006, str. 1026) vsebinsko znanje opredelita kot znanje o
predmetu poučevanja, ki ga je treba predati učencem. Vsebinsko znanje vključuje
različna znanja, kamor spadajo poznavanje in razumevanje predmeta poučevanja,
vključno s poznavanjem osrednjih dejstev, konceptov, teorijo in postopkov znotraj
določenega področja (prav tam).
Vsebina s področja matematike in fizike se močno razlikuje od naravoslovnih
predmetov ali področja umetnosti. Učitelji morajo svoje področje dobro poznati in
razumeti vsebino, dejstva, koncepte, postopke in najnovejše raziskave, ki jih potem
predstavljajo učencem (TPCK (PVTZ) model, b.l.).
PEDAGOŠKO ZNANJE (PK)
Pedagoško znanje Mishra in Koehler (2006, str. 1026) opredelita kot poglobljeno
znanje o pedagoških procesih, praksah in metodah poučevanja ter tudi, kako PK med
drugim vključiti v izobraževalne namene, vrednote in cilje. Pedagoško zanje je
generično znanje, ki se ukvarja z vsemi problemi učenja, oblikovanja in izvajanja
učnega procesa in njegove izvedbe in evalvacije pedagoškega dela. Poleg tega Mishra
in Koehler (prav tam, str. 1027), pravita, da PK vključuje znanje o tehnikah in
metodah, ki naj bi se uporabljale v učilnicah, znanje o ciljnem občinstvu, strategije za
ocenjevanje znanja učencev. Učitelj z globokim pedagoškim znanjem razume, kako
njegovi učenci gradijo znanje, pridobijo spretnosti, se naučijo navad in pozitivne
naravnanosti k učenju. PK zahteva razumevanje kognitivnih, socialnih in razvojnih
teorij učenja ter razumevanja, kako se te uporabljajo v učilnici (prav tam, 1027).
PEDAGOŠKO - VSEBINSKO ZNANJE (PCK)
Mishrina in Koehlerjeva (prav tam) teorija o pedagoško - vsebinskem znanju je
skladna s Shulmanovo teorijo o omejeni vrsti znanja. To opredeljujemo kot znanje, ki
vključuje spoznavanje o tem, kateri pristopi poučevanja ustrezajo določeni vsebini, in
zavedanje, kako se lahko določeni vsebinski predmeti prilagodijo boljšemu
poučevanju. PCK se ukvarja s predstavitvijo in formulacijo konceptov, pedagoškimi
tehnikami, skuša razumeti težave pri učenju konceptov, predznanje učencev (prav
tam).
TEHNOLOŠKO ZANJE (TK)
Tehnološko znanje je opisano kot znanje o standardnih tehnologijah, kot so knjige,
krede, table in tudi bolj naprednih tehnologijah, kot so računalniki, internet. Mishra
in Koehler pravita, da TK vsebuje znanja o tem, kako ravnati z določenimi
tehnologijami. K tehnološkemu znanju spada tudi zavedanje, da se sodobna
tehnologija nenehno spreminja in ni nujno, da bo tehnologija, ki jo obvladamo, in
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uporabljamo danes, čez nekaj let sploh še obstajala. Pomembno je prilagajati se in se
učiti uporabe tehnologije in sistemov delovanja (prav tam).
TEHNOLOŠKO PEDAGOŠKO ZNANJE (TPC)
Tehnološko pedagoško znanje, je znanje o tem na kakšen način sta tehnologija in
pedagogika povezani. Je znanje o obstoju, sestavi in zmožnosti različnih tehnologij, ki
jih učitelji pri poučevanju uporabljajo in tudi obratno, kako se poučevanje lahko
spremeni z uporabo določenih tehnologij. TPC vključuje razumevanje, da za določeno
nalogo obstaja več vrst tehnologij, sposobnost izbire primerne tehnologije ter
strategije za uporabo te. Primer takšnih tehnologij so orodja za hranjenje evidence o
učencih, prisotnosti, blogi za diskusije, forumi (prav tam, str. 1028).
TEHNOLOŠKO VSEBINSKO ZNANJE
Tehnološko vsebinsko znanje Mihra in Koehler (2006, str. 1028) opredelita kot znanje
o tem, kako sta vsebina in tehnologija vzajemno povezani. Učitelji morejo poznati ne
le vsebine, ki jo poučujejo, temveč tudi na kakšen način lahko tehnologija spremeni
predmet poučevanja ob uporabi različnih tehnoloških orodij.
TEHNOLOŠKO PEDAGOŠKO VSEBINSKO ZNANJE
Pri omenjenem znanju gre za presek vseh prej opisanih komponent znanja. Opisuje
obliko znanja, ki presega vse tri, prej opisane komponente (vsebinsko, pedagoško in
tehnološko). Mishra in Koehler (2006, str. 1029) TPACK razlikujeta od znanja
strokovnjakov s področja določene stroke, ali strokovnjakov tehnologije in tudi od
pedagoških znanj, ki jih poznajo učitelji. Po njunem mnenju je TPACK osnova dobrega
poučevanja s tehnologijo in vključuje:






razumevanje predstavitve konceptov z uporabo tehnologij;
pedagoške tehnike, ki uporabljajo tehnologijo za konstruktivno učenje
določenih vsebin;
težave pri učenju in kako lahko učencem pri tem pomagamo s tehnologijo;
poznavanje predhodnega znanja študentov;
znanje o tem, kako so lahko tehnologije uporabljene za nadgradnjo in razvoj
že obstoječega znanja.

1.10.3 VPRAŠALNIK ZA VREDNOTENJE KOMPETENCE DIGITALNA PISMENOST
Vprašalnik za vrednotenje kompetence digitalna pismenost (Mlinar 2013) je nastal
leta 2013 v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje
neformalnega učenja od 2011 do 2014. Vprašalnik je namenjen ugotavljanju in
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vrednotenju neformalno pridobljenega znanja odraslih. Sestavljen je iz
samoevalvacijskega vprašalnika za merjenje kompetenc vsakdanjega življenja (za
namen ugotavljanja rabe kompetence digitalna pismenost v vsakdanjem življenju) in
iz evalvacijskega vprašalnika, namenjenega svetovalcem, ocenjevalcem v postopkih
vrednotenja za merjenje razvitosti digitalne kompetence.
Samoevalvacijski vprašalnik lahko posameznik izpolni v elektronski ali pa fizični obliki,
izpolnjevanje pa ni časovno omejeno.
Vprašalnik vsebuje štiri sklope, in sicer:


1. sklop: Temeljna informacijska znanja. (Primer trditev - Poznam glavne dele
računalnika (procesor, trdi disk, vhodne in izhodne enote, vrste
pomnilnikov)).



2. sklop: Izdelava in oblikovanje besedil. (Znam oblikovati besedilo
(spreminjati velikost in vrsto pisave, male in velike črke, pisati ležeče, krepko
in podčrtano, uporabiti obstoječ slog za besedo, stavke in besedilo)).



3. sklop: Uporaba interneta. (Znam določiti nastavitve tiskanja spletne strani
(celotna spletna stran, določen okvir, izbrano besedilo, število kopij ter
izbrano natisnem)).



4. sklop: uporaba elektronske pošte. (Znam premakniti sporočilo v novo
mapo, ga izbrisati ter obnoviti iz mape izbrisanih sporočil).

Kandidat pri vsaki trditvi izbira med tremi ponujenimi ocenami (sploh ne drži zame,
delno drži zame in drži zame). (Mlinar 2013, str. 1). Svetovalec točkuje sklope in tako
opredeli močna in šibka področja posameznika z vidika razvitosti kompetence
digitalne pismenosti. Kandidat lahko doseže največ 90 točk (prav tam, str. 2).

1.10.4 SITUATED DCA
Juvan (Calvani idr. 2010 v Juvan 2016, str. 35) pravi, da gre pri Situated DCA za
kompleksnejši preizkus, pri katerem mora posameznik reševati različne problemske
naloge, ki so nato preverjene in ocenjene. Reševanje poteka na računalniku in je
razdeljeno na štiri sklope:


1. sklop preverja tehnološko znanje (posameznik se sreča z neznanim
vmesnikom in ga mora obvladati).
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2. sklop vključuje stimulacijo, kjer posameznik empirično obdela podatke in
postavi hipoteze.



3. sklop zajema raziskovanje (posameznik mora o določeni temi poiskati
informacije in jih ovrednotiti).



4. sklop pa vključuje nalogo, pri kateri mora posamezni izdelati wiki
dokument.

1.10.5 iDCA
Pri preizkusu iDCA govorimo o hitrejšem ocenjevanju, zato je primeren za šole, saj ga
zaradi svoje enostavnosti izvedbe in ocenjevanja učitelji lahko uporabljajo pri
učencih. Preizkus je razdeljen v tri sklope, ki preverjajo tri dimenzije digitalne
kompetence:





Tehnološko dimenzijo v sklopu katere preizkus iDCA preverja razumevanje
različnih konceptov delovanja tehnologije, prepoznavanje vmesnikov in
reševanje pogostih problemov.
Kognitivno dimenzijo v sklopu, katere posameznik išče pomembne podatke v
besedilih, presoja verodostojnost informacij, organizira podatke v tabele.
Etično dimenzijo.

Vprašanja pri preizkusu iDCA so zaprtega tipa in imajo največkrat več možnih
odgovorov, le pri sklopu, ki preverja etično dimenzijo, je mogoče dodati komentarje
(Calvani idr. 2010 v Juvan 2016, str. 35).
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EMPIRIČNI DEL
2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V zadnjih letih smo priča spremembam v družbi. Priča smo paradigmatskemu
premiku od paradigme masovne proizvodnje in produkcije k paradigmi znanja in
ustvarjalnosti, kjer v ospredje vse bolj intenzivno stopa IKT. Sodobna tehnologija je
spremenila možnosti komunikacije, poleg tega pa je spremenila možnosti in načine
učenja (Štemberger 2019, str. 25). Močno je posegla tudi v šolski sistem in bistveno
vplivala na poučevanje in učenje, mreženje, vodenje šol in predvsem na
komunikacijo med učitelji, učenci, šolskim kadrom in starši. IKT pa izboljšuje učenje
predvsem takrat, ko imamo za to ustrezno usposobljene učitelje in profesorje.
Učitelji in profesorji naj bi za učinkovito rabo IKT pri pouku posedovali pedagoške
digitalne kompetence, s pomočjo katerih omogočajo učencem sodelovanje,
ustvarjalno učenje in reševanje problemov s pomočjo IKT (prav tam, str. 26).
Na odnos zanje za uporabo in samo uporabo IKT pri pouku in pripravi na pouk pa
vplivajo številni dejavniki, ki lahko spodnesejo uspešno uporabo IKT pri pouku in
imajo bistven vpliv na pedagoške digitalne kompetence učiteljev in profesorjev.
Osrednji namen naše magistrske naloge je ugotoviti, kakšen vpliv imajo na
pedagoško digitalno kompetenco učiteljev in profesorjev ter učiteljic in profesoric
osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in okolici, določeni dejavniki. Pedagoška
digitalna kompetenca je zelo širok pojem, zato smo se za potrebe naše magistrske
naloge odločili, da bomo vplive različnih dejavnikov nanjo preučevali po posameznih
področjih, ki jo sestavljajo.
Ugotavljali bomo torej, kako na tehnološko znanje in pedagoško tehnološko znanje
(ki sta del TPACK znanja) ter štiri področja pedagoške digitalne kompetence (digitalna
pedagogika, uporaba in izdelava digitalnih vsebin, digitalni komuniciranje in
sodelovanje, digitalno državljanstvo) vplivajo:
2
3
4
5
6
7
8

Spol,
starost,
šola, na kateri poučujejo,
razred, ki ga poučujejo,
število let poučevanja,
število izobraževanj, povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času poučevanja,
mnenje o podpornosti njihovega šolskega okolja do vključevanja IKT v pouk.
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2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V empiričnem delu naše magistrske naloge bomo iskali odgovore na naslednja
raziskovalna vprašanja.
1. Kako se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev vseh predmetnih področji
in učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in
okolici razlikujejo glede na spol, starost in leta poučevanja na šoli.
2. Kako se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev vseh predmetnih področji
in učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in
okolici razlikujejo glede na podpornost šolskega okolja do vključevanja IKT v pouk in
glede na strokovno usmerjenost šole, kjer poučujejo (osnovna šola, gimnazija ter
srednja strokovna in poklicna šola).
3. Ali se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev vseh predmetnih področji in
učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in srednjih šol v Novem mestu
razlikujejo glede na število izobraževanj povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času
poučevanja in glede na razred oziroma starostno skupino otrok, ki jo poučujejo.

2.2 HIPOTEZE
H1. V tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju obstajajo razlike po spolu.
H2. Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo razlike v
tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na njihovo starost.
H3. Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo razlike v
tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na leta njihovega poučevanja.
H4. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric s
področja Digitalna pedagogika se razlikujejo glede na podporo šole pri vključevanju
IKT v pouk.
H5. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric s
področja - Uporaba in izdelava digitalnih vsebin se razlikuje glede na vrsto šole, na
kateri poučujejo (osnovna šola, srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija).
H6. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric s
področja - Digitalno komuniciranje in sodelovanje se razlikuje glede na število
izobraževanj povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času poučevanja.
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H7. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric s
področja - Digitalno državljanstvo se razlikujejo glede na starostno skupino otrok (1.,
2., 3. triada in srednja šola), ki jo poučujejo.

3. METODOLOGIJA
3.1 OPIS RAZISKOVALNE NALOGE
V naši raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeperimentalno metodo.
Sagadin pravi, da s pomočjo deskriptivne metode spoznavamo stanje in vsebino
nekega pojava, ne da bi ga vzročno preverjali. S kavzalno neesperimentalno metodo
pa iščemo odgovore na vprašanje, zakaj oziroma raziskujemo vzročno-posledične
odnose med pojavi na določenem področju (Sagadin 1993, str. 12).

3.2 OPIS VZORCA
Naš vzorec je bil izbran priložnostno. Poljubno smo izbrali določene osnovne, srednje
poklicne in srednje strokovne šole ter gimnazije v Novem mestu in okolici ter poslali
anketne vprašalnike. V vzorec so bile vključene učiteljice in učitelji ter profesorice in
profesorji vseh razredov in letnikov ter vseh predmetov poučevanja. V vzorec je bilo
vključenih 135 anketirancev, od katerih je sedem takšnih, ki so odgovorili le na prvi
dve vprašanji ankete, zato smo te v nadaljevanju izločili iz analize. Rezultati,
predstavljeni v nadaljevanju, temeljijo na vzorcu 128 anket.

3.3 SESTAVA VZORCA
3.3.1 Spol
Večino vzorca predstavljajo ženske, ki jih je 90 oziroma 70,3 %, medtem ko je moških
38 oziroma 29,7 % delež.

42

0%

20 %

40 %

60 %

Ženska

80 %

100 %

70,3 %

Moški

29,7 %

Graf 1: Razdelitev anketirancev glede na spol (%)

3.3.2 Starost
Največji delež v vzorcu predstavljata dve starostni kategoriji, in sicer 35 do 44 let. Teh
je 36 (28,1 %) in 45–54 let, ki jih je prav tako 36 (28,1 %). Najmlajša starostna skupina,
22–34 let, predstavlja četrtino vzorca oziroma 32 anketirancev (25,0 %), medtem ko
je najstarejša starostna skupina (55 let in več) v vzorcu zastopana v najmanjšem
deležu, in sicer s 24 anketiranci (18,8 %).
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Graf 2: Razdelitev anketirancev glede na starost (%)

3.3.3 Šola na kateri poučujejo
Največji delež anketirancev v vzorcu poučuje v srednji poklicni in strokovni šoli. Teh
je 48 (37,5 %). Učiteljev, ki poučujejo v osnovni šoli, je 46 (33,1 %) in tistih, ki
poučujejo na gimnaziji, je 45 (32,4 %).
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Graf 3: Razdelitev anketirancev glede na šolo, na kateri poučujejo (%)

3.3.4 Razred oziroma starostna skupina, ki jo poučujete
Največje deleže v vzorcu predstavljajo anketiranci, ki poučujejo drugi letnik, teh je 62
(50,8 %). Sledi tretji letnik, z 61 (50,0 %), četrti letnik s 57 (46,7 %) in prvi letnik s 54
(44,3 %) anketiranci.
V manjši meri so v vzorcu zastopani anketiranci, ki poučujejo prvo triado s 14
oziroma 11,5 %.
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Graf 4: Razdelitev anketirancev glede na starost otrok, ki jih poučujejo (%)
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3.3.5 Število let poučevanja
Največji delež anketirancev v vzorcu poučuje pet let in manj, in sicer teh je 29
(24,0 %), medtem ko anketiranci z najdaljšo delovno dobo (30 let in več)
predstavljajo 18,2 % vzorca oziroma 22 anketirancev.
Najmanjši delež v vzorcu predstavljajo anketiranci, ki poučujejo 16 do 20 let s 14
anketiranci (11,6 %).
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Graf 5: Razdelitev anketirancev glede na število let poučevanja (%)

3.4 INSTRUMENTI
Prvi del vprašalnika so sestavljala vprašanja o spolu, starosti, šoli, na kateri
poučujejo, predmetih, ki jih poučujejo, razredu, ki ga poučujejo, letih poučevanja na
šoli, številu izobraževanj, povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času poučevanja na
šoli ter mnenje o podpornosti šole do vključevanja IKT v pouk.
Drugi del vprašalnika pa sestavljajo vprašanja o digitalnih kompetencah, povzeta iz
vprašalnikov TET SAT in TPACK.
Za preverjanje pedagoške digitalne kompetence učiteljev smo uporabili kombinacijo
dveh samoevalvacijskih preizkusov, ki jih strokovnjaki uporabljajo na področju
preverjanja pedagoške digitalne kompetence. To sta vprašalnik, ki preverja TPACK
znanje in TET SAT orodje (ki je nastalo v okviru projekta MENTEP in preverja štiri
področja pedagoške digitalne kompetence učiteljev).
Anketa je sestavljena iz petih vsebinskih sklopov.

Prvi sklop vprašanj (Q9) s pomočjo Likartove lestvice stališč preverja tehnološko in
pedagoško tehnološko znanje učiteljev in je preveden, povzet in prirejen iz
vprašalnika, ki preverja komponente TPACK znanja oziroma pedagoško vsebinsko
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tehnološkega znanja. TPACK znanje oziroma PVTZ znanje (Pedagoško Vsebinsko
Tehnološko Znanje) vsebuje pet komponent; vsebinsko, pedagoško, tehnološko,
pedagoško-vsebinsko,
tehnološko-vsebinsko,
tehnološko-pedagoško
in
pedagoško-tehnološko-vsebinsko znanje oziroma TPACK.
Za potrebe naše ankete smo se odločili, da bomo pri učiteljih preverjali njihovo
tehnološko znanje in pa tehnološko-pedagoško znanje. Vprašanja smo prevedli iz
angleščine in nekatera tudi priredili.
Drugi sklop vprašanj v anketnem vprašalniku, ki je povzet po TET SAT, ki je nastal v
sklopu projekta MENTEP in je na spletu na voljo učiteljem, ki želijo preveriti svoje
pedagoške digitalne kompetence. Omenjeni vprašalnik preverja štiri področja
pedagoške digitalne kompetence, in sicer področja; digitalna pedagogika, uporaba
in izdelava digitalnih vsebin, digitalno komuniciranje in sodelovanje ter digitalno
državljanstvo.


Digitalna pedagogika je področje, ki zajema učiteljev odnos do IKT v učnem
procesu in njihove zmožnosti za uporabo teh. V našem vprašalniku to
področje preverjamo z vprašanji »Kako načrtujete in izpeljujete pouk s
pomočjo IKT?« in »Kako pri načrtovanju in izvedbi pouka uporabljate digitalna
orodja (npr. spletne učilnice, Google Doc, e-Redovalnica, e-Asistent ...) in
digitalna učna okolja npr. Moodle)?«



Uporaba in izdelava digitalni vsebin je področje kjer učitelj zna vrednotiti in
izdelati digitalne vsebine in pri tem spoštuje intelektualno vsebino in
zasebnost drugih. To področje smo preverjali z vprašanji »Kako izbirate,
prilagajate in vrednotite digitalne vsebine za učenje in poučevanje?«, »Kakšna
so vaša znanja za vključevanje digitalnih orodij za izdelavo različnih vsebin
(PowerPoint, Prezi, Photostory ...)?« in »Kako poznate in razumete avtorske
pravice in licence med učitelji?«



Digitalno komuniciranje in sodelovanje je podočje, ki zajema znanje za
vključevanje, sporazumevanje in sodelovanje učiteljev in profesorjev v
spletnih okoljih in skupnostih. To podočje smo preverjali z vprašanji »Kako
komunicirate z učenci, učitelji in starši izven učilnice?«, »Kakšne so vaše
sposobnosti izmenjave digitalnih učnih virov in informacij z učenci?«, »Ali se
vključujete v spletne skupnosti za učitelje ali učence (npr. skupine na
družabnih omrežjih)?« in »Ali se vključujete v spletna izobraževanja za
strokovni razvoj in za razvoj digitalnih kompetenc (npr. e-seminarji, spletne
tečaje)?«
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Digitalno državljanstvo pa je zadnje področje pedagoške digitalne
kompetence učiteljev in zajema veščine za varno obnašanje na spletu,
zavedanje varovanja svoje in tuje zasebnosti, zdravja in okolja. To področje pa
smo preverjali z vprašanji, »Poznate učinkovite strategije za odkrivanje
nesprejemljivega spletnega vedenja in tveganja za učence (npr. kibernetsko
nasilje, prevare)?«, »Kako oblikujete, prilagajate in upravljate svoje digitalne
identitete (npr. Moodle račun) in pri tem usmerjate učence?«, »Kako na spletu
varujete svoje osebne podatke, spoštujete zasebnost drugih in k temu
usmerjate učence?« in »Ste ozaveščeni o vplivu IKT na telesno in duševno
počutje?«

V originalu TET SAT vprašalnik vsako področje digitalne kompetence preverja z več
vprašanji, mi pa smo za svojo raziskavo ustvarili manjši obseg vprašanj, saj nismo
želeli, da bi predolg čas reševanja nalog anketirance odvrnil od reševanja.
S TET SAT vprašalnikom smo preverjali vsa področja digitalne kompetence, saj
menimo, da so vsa enako pomembna za enotno izpopolnjeno digitalno kompetenco
izobraževalcev. Želeli smo vključiti širok nabor nalog in pokriti vsa področja ter vse
spremenljivke primerjati z vsemi področji digitalne kompetence, vendar smo se
zavedali preobsežnosti takšne raziskave, zato smo določene spremenljivke primerjali
z določenimi področji pedagoške digitalne kompetence.

3.5 OPIS ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo zbrali tako, da smo naključno izbrali osnovne, srednje poklicne in
srednje strokovne šole ter gimnazije v Novem mestu in okolici in vsem učiteljem,
učiteljicam in profesorjem in profesoricam poslali spletno anketo. Podatke smo začeli
zbirati v sredini marca in končali v sredini aprila. Za zbiranje podatkov smo uporabili
metodo anketiranja.

3.6 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV
Podatki so analizirani s pomočjo programa SPSS. Za potrebe naše magistrske naloge
smo vse podatke najprej deskriptivno prikazali. Nato pa smo opisali še povezave med
odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami. Izračunali smo frekvence in odstotke ter
izračun opisnih statistk in srednjih vrednosti. Za preverjanje hipotez pa smo uporabili
Pearsonov hi-kvadrat, t-test za neodvisne vzorce in enosmerno analizo variance
(ANOVA).
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Raziskovalno vprašanje 1: Kako se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev
vseh predmetnih področij in učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in
srednjih šol v Novem mestu in okolici razlikujejo glede na spol, starost in leta
poučevanja na šoli.

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo na
učiteljevo tehnološko in pedagoško tehnološko znanje spremenljivke spol, starost in
število let poučevanja na šoli. Postavili smo si tri hipoteze.





H1. V tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju obstajajo razlike po
spolu.
H2. Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo
razlike v tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na njihovo
starost.
H3. Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo
razlike v tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na leta
njihovega poučevanja.

Že obstoječ vprašalnik za preverjanje TPACK znanja smo priredili in iz njega v naš
vprašalnik od šestih vrst znanja, ki jih vprašalnik preverja, vključili dva, tehnološko in
pedagoško tehnološko znanje.
Zanimalo nas je, kako učiteljice in učitelji ter profesorice in profesorji dojemajo
uporabo tehnologije, jo uporabljajo in se prilagajajo spremembam, ki jih prinaša ter
kako tehnologijo povezujejo in vključujejo v svoje poučevanje in sodelovanje z
učenci.
Anketiranci so v sklopu prvega vprašanja imeli na razpolago 16 trditev s področja
tehnološkega in pedagoško tehnološkega znanja, kjer so s pomočjo Likartove lestvice
stališč izrazili svoje mnenje o določeni trditvi.
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4.1 HIPOTEZA 1


H1 - V tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju obstajajo razlike po
spolu.

Hipotezo 1 smo preverjali s 16 trditvami, merjenimi z Likartovo lestvico. Ker so nas
zanimale razlike med dvema skupinama (med dvema spoloma), smo hipotezo
preverili s t-testom za neodvisne vzorce.
Najprej smo za oba spola izračunali aritmetično sredino trditev, ki so preverjale
tehnološko znanje in tistih, ki so preverjale pedagoško tehnološko znanje.

Tabela 1: Izračun aritmetične sredine trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje glede na spol.

Spol

N

Aritmetična sredina

Tehnološko znanje

Ženska

77

3,70

Tehnološko-pedagoško znanje

Moški
Ženska

33
77

3,63
3,75

Moški

33

3,61

Po pregledu povprečji trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje smo
ugotovili, da med spoloma ni večjih razlik in je vpliv spola na tehnološko in
pedagoško-tehnološko znanje zelo majhen.

Tabela 2: Rezultati t-testa.

t

p

Tehnološko znanje

,441

,660

Tehnološko-pedagoško znanje

,426

,322

Rezultati t-testa nam kažejo, da opažene razlike niso statistično značilne (p<0,05). Na
podlagi predstavljenih rezultatov hipotezo o tem, da v tehnološkem in
pedagoško-tehnološkem znanju obstajajo razlike po spolu, zavrnemo in o osnovni
množici ne moremo trditi ničesar.
Po pregledu posameznih trditev pa smo ugotovili, da sta bili izjemi dve, in sicer:


»Če bi imela/imel na voljo več časa, bi se lažje in pogosteje odločala/odločal
za spoznavanje in uporabo digitalnih in tehnoloških novosti.« Ženske se s
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trditvijo statistično značilno bolj strinjajo – se v povprečju strinjajo (M=3,9),
kot moški – so v povprečju neodločeni (M=3,3)).
»Menim, da uporaba IKT izboljša kakovost poučevanja, učenja in izvedbe
pouka.« Ženske se s trditvijo statistično značilno bolj strinjajo – se v
povprečju strinjajo (M=3,8), kot moški – so v povprečju neodločeni (M=3,4)).

Na osnovi predstavljenih rezultatov, hipotezo o vplivu spola na digitalne kompetence
učiteljic in profesoric ter učiteljic in profesorjev ne moremo trditi, da med moškimi in
ženskami ter njihovim tehnološkim in pedagoško tehnološkim znanjem obstajajo
razlike. Opazimo pa večje razlike pri nekaterih izjavah; ženske trdijo, da bi se za
spoznavanje tehnoloških novosti lažje in pogosteje odločale, če bi na voljo imele več
časa. Poleg tega se ženske s trditvijo, da uporaba IKT izboljša kakovost poučevanja,
učenja in izvedbe pouka, v povprečju bolj strinjajo kot moški.
Za primerjavo v vpogled vzamemo raziskavo Borin Šerbec (2016, str. 1359), ki je leta
2016 v sklopu projekta Erasmus+ izvedla raziskavo na več osnovnih šolah. Za
ocenjevanje ravni digitalnih kompetenc so v omenjeni raziskavi uporabili prilagojeni
test iDCA, ki je eden od načinov ocenjevanja digitalnih kompetenc. Pri merjenju
dejavnikov vpliva na digitalno kompetenco učiteljev so ugotovili, da so se rezultati
glede na spol najmanj razlikovali.
Zanimale so nas tudi raziskave zunaj evropskega prostora, zato smo naše rezultate
primerjali z rezultati raziskave, ki je bila 2017 narejena na vzorcu 200 učiteljev in
učiteljic v Nigeriji. Cilj raziskave je bil ugotoviti ali spol pedagoškega kadra vpliva na
vključevanje in uporabo IKT pri pouku. Tudi izsledki te raziskave so pokazali, da med
spoloma ni večjih razlik (Ester in Emeka 2017, str. 91–93).

4.2 HIPOTEZA 2
V nadaljevanju naše raziskave smo želeli izvedeti, kako na tehnološko in pedagoško
tehnološko znanje učiteljic, učiteljev ter profesoric in profesorjev vpliva njihova
starost, zato smo si postavili hipotezo 2.


H2 - Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo
razlike v tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na njihovo
starost.

Tudi pri hipotezi dve smo najprej za oba spola izračunali aritmetično sredino trditev,
ki so preverjale tehnološko znanje in tistih, ki so preverjale pedagoško tehnološko
znanje.
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Tabela 3: Izračun aritmetične sredine trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje glede na starost.

Tehnološko znanje

Tehnološko-pedagoško znanje

Starost

N

Aritmetična sredina

od 22 do 34

24

4,08

od 35 do 44

30

3,51

od 45 do 54

33

3,69

55 in več

23

3,45

Total

110

3,68

od 22 do 34

24

4,08

od 35 do 44

30

3,68

od 45 do 54

33

3,64

55 in več

23

3,47

Total

110

3,71

Po pregledu povprečji trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje, smo
ugotovili, da ima starost na tehnološko in pedagoško-tehnološko zanje večji
pomemben vpliv.
Zanimale so nas razlike med več starostnimi skupinami oziroma kategorijami, zato
smo našo hipotezo preverili z enosmerno analizo variance (ANOVO).

Tabela 4: Rezultati ANOVE

F

p

Tehnološko znanje

4,282

,007

Tehnološko pedagoško znanje

3,676

,014

Na osnovi predstavljenih rezultatov hipotezo o vplivu starosti na digitalne
kompetence učiteljic in profesoric ter učiteljic in profesorjev sprejmemo in lahko
trdimo, da se pojavljajo razlike v tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju,
glede na njihovo starost.
Na podlagi našega vzorca lahko razberemo, da pregled vseh povprečji kaže na to, da
se s trditvami najbolj strinja najmlajša starostna skupina, torej učitelji, učiteljice ter
profesorji in profesorice, stari od 22 do 34 let. V večini primerov pa je najnižje
strinjanje v najstarejši skupini anketirancev, in sicer starih 55 let in več.
Najmlajša skupina anketirancev na izjave o tehnološkem in pedagoško-tehnološkem
znanju odgovarjala najbolj pritrdilno. To si lahko razlagamo s pomočjo današnjega
razvoja in vzpona vsesplošne uporabe IKT. Mlajše generacije učiteljev so z digitalnimi
tehnologijami odraščale in se z njimi soočale tudi v času svojega šolanja, medtem ko
so starejši učitelji v svojo pedagoško prakso morali sprejeti IKT kot nekaj, kar je nujno
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potrebno vključiti za napredek in razvoj svojega pouka. Naši podatki raziskave se
torej ujemajo z rezultati podobnih raziskav, v katerih so s samoevalvacijskimi testi in
vprašalniki ocenjene digitalne kompetence učiteljev.
Kot primer si lahko ogledamo raziskavo Šerbec in Borin (2016, str. 1366), ki sta prišli
do ugotovitve, da je dejavnik, ki pomembno vpliva na digitalne kompetence učiteljev,
starost. Razloge za slabše digitalne kompetence sta razlagali s fenomenom digitalnih
»priseljencev« oziroma digitalnim razkorakom med generacijami.

4.3 HIPOTEZA 3
V nadaljevanju raziskave smo hoteli ugotoviti še, kako na digitalne kompetence
učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric vpliva število let poučevanja, zato smo
si postavili hipotezo 3.


H3. Med učiteljicami in učitelji ter profesoricami in profesorji se pojavljajo
razlike v tehnološkem in pedagoško-tehnološkem znanju glede na število let
njihovega poučevanja.

Hipotezo o vplivu števila let poučevanja na digitalno kompetenco anketirancev smo
preverjali s pomočjo 16 trditev, merjenimi z Likartovo lestvico stališč, ki so preverjale
tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje. Ker so nas zanimale razlike med več
skupinami oziroma kategorijami, smo hipotezo preverili z enosmerno analizo
variance (ANOVO). V primeru nehomogenih varianc pa smo uporabili robustni
Brown-Forsythe test.

Tabela 5: Izračun aritmetične sredine trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje glede na število let
poučevanja.

Tehnološko znanje

Tehnološko-pedagoško znanje

Število let poučevanja

N

Aritmetična sredina

do 10 let

38

3,69

od 11 do 20 let

30

3,83

nad 20 let

42

3,56

Total

110

3,68

do 10 let

38

3,74

od 11 do 20 let

30

3,84

nad 20 let

42

3,60

Total

110

3,71

Po pregledu povprečji trditev za tehnološko in pedagoško-tehnološko znanje, smo
ugotovili, da število let poučevanja na tehnološko in pedagoško-tehnološko nima
52

pomembnejšega vpliva. Med starostnimi skupinami in njihovim tehnološkim in
pedagoško tehnološkim znanjem ni bistvenih razlik.
Zanimale so nas razlike med več starostnimi skupinami oziroma kategorijami, zato
smo našo hipotezo preverili z enosmerno analizo variance (ANOVO).

Tabela 6: Rezultati ANOVE

F

p

Tehnološko znanje

1,243

,269

Tehnološko-pedagoško znanje

1,199

,306

Na osnovi predstavljenih rezultatov, hipotezo o vplivu let poučevanja na tehnološko
in pedagoško-tehnološko znanje učiteljic in profesoric ter učiteljic in profesorjev,
zavrnemo in o osnovni množici in vplivu let poučevanja ne moremo trditi ničesar.
Na podlagi rezultatov torej lahko sklepamo, da ima na digitalne kompetence število
let poučevanja bolj malo vpliva. Starejši učitelji, ki poučujejo že več desetletji, imajo
svoje ustaljene vzorce poučevanja, zato nekaterim vključevanje IKT predstavlja izziv.
Prensky (Radovan in Dinevski 2012, str. 40) omeni dva pojma, in sicer »digitalni
domačini« in »digitalni priseljenci«. Digitalni domačini naj bi po njegovem mnenju
bili pripadniki mlajše populacije, ki jim je uporaba IKT, digitalnega jezika in interneta,
blizu, saj so se vsega tega začeli učiti že zgodaj. Tisti, ki jih Prensky poimenuje
digitalni priseljenci, pa so se z vsem prej omenjenim srečali na neki poznejši točki
svojega življenja in so se morali vsega priučiti. Zanje je značilno, da se digitalnemu
okolju sicer prilagodijo do neke mere, vendar je ta zanje vedno drugotni in ne
primarni vir informacij. Nekateri se v ta svet uspešneje socializirajo kot drugi. To
lahko povežemo tudi z rezultati naše raziskave, ki kažejo, da število let poučevanja na
šoli ni bistveno povezano z odnosom do IKT in uporabo te pri pouku.

Raziskovalno vprašanje 2: Kako se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev
vseh predmetnih področij in učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in
srednjih šol v Novem mestu in okolici razlikujejo, glede na podpornost šolskega
okolja do vključevanja IKT v pouk in glede na strokovno usmerjenost šole, kjer
poučujejo (osnovna šola, gimnazija ter srednja strokovna in poklicna šola).
V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kakšen vpliv ima na
področje Digitalna pedagogika (prvo področje pedagoške digitalne kompetence)
podpornost šole do vključevanja IKT v pouk - in na področje Uporaba digitalnih
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vsebin strokovna usmerjenost šole (drugo
kompetence). Postavili smo dve hipotezi.

področje pedagoške

digitalne



H4. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja Digitalna pedagogika se razlikujejo glede na podporo
šole pri vključevanju IKT v pouk.



H5. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja - Uporaba in izdelava digitalnih vsebin se razlikuje glede
na vrsto šole, na kateri poučujejo (osnovna šola, srednja poklicna in
strokovna šola, gimnazija).

Za namene drugega raziskovalnega vprašanja in preverjanja hipotez 4 in 5, smo že
obstoječ vprašalnik TET SAT skrajšali in priredili. Anketiranci so imeli na voljo pet
vprašanj (dve vprašanju sta v vprašalniku preverjali Digitalno kompetenco in tri
vprašanja o Uporabi in izdelavi digitalnih vsebin). Vsa vprašanja vsebujejo tri
vsebinske odgovore zaprtega tipa.
Na tej točki moramo omeniti, da je število anketirancev v vseh nadaljnjih
posameznih odgovorih tudi zelo nizko (n<5), zato naše rezultate v velikih primerih
obravnavamo bolj informativno, nimajo pa neke posebne statistične teže.

4.4 HIPOTEZA 4
H4. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja Digitalna pedagogika se razlikujejo glede na
podpornost šole do vključevanja IKT v pouk.

Hipotezo o vplivu podpornosti IKT v pouk smo preverjali s pomočjo dveh vprašanj, ki
tudi v originalnem testu TET SAT preverjata področje Digitalne pedagogike. Ker so
nas zanimale razlike med dvema nominalnima spremenljivkama, smo uporabili
Pearsonov hi-kvadrat test.
Preden začnemo z interpretacijo rezultatov, moramo omeniti, da je numerus v
posameznih celicah zelo majhen (n<5). Kljub temu kategorij nismo združevali, saj
menimo, da je numerus v skupini, kjer šolsko okolje do vključevanja IKT v pouk ni
podporno, majhen ravno zato, ker je IKT v naših šolah že tako prisotna, potrebna in
nenadomestljiva, da je šolsko okolje, ki do IKT ni podporno, glede na našo raziskavo,
redko.
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Anketiranci so odgovarjali na vprašanje 10: »Kako načrtujete in izpeljete pouk s
pomočjo IKT?«
Tabela 7: Načrtovanje in izpeljava pouka s pomočjo IKT glede na podprnost šole do vključevanja IKT v pouk.

Kako načrtujete in izpeljete pouk
s pomočjo IKT?
Z uporabo IKT za poučevanje
in učenje nimam izkušenj,
oziroma jih imam zelo malo.

n

IKT sicer uporabljam kot
podporo pri poučevanju in
učenju, vendar menim, da za
to potrebujem več znanj.

n

IKT pri pouku uporabljam
sistematično in kritično in za
uspešno vključitev IKT v pouk
ustrezno preoblikujem svoje
strategije učenja.

n

Skupaj

n

Kakšno je vaše mnenje o podpori šolskega okolja do
vključevanja IKT v pouk?
Naše šolsko
Naše
šolsko Naše
šolsko okolje je do
okolje
do okolje je do vključevanja
vključevanja
vključevanja IKT IKT v pouk
IKT v pouk ni v pouk dokaj zelo
podporno.
podporno.
podporno.

Skupaj

1

6

5

12

16,7 %

12,8 %

8,9 %

11,0 %

3

24

17

44

50,0 %

51,1 %

30,4 %

40,4 %

2

17

34

53

33,3 %

36,2 %

60,7 %

48,6 %

6

47

56

109

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

%

%

Iz tabele je razvidno, da med tistimi, kjer šolsko okolje ni podporno do vključevanja
IKT, IKT sicer uporabljajo kot podporo pri poučevanju in učenju, vendar menijo, da za
to potrebujejo več znanj (50,0 %).
Prav tako je med tistimi, kjer je šolsko okolje dokaj podporno do vključevanja IKT v
pouk, 51,1 % takšnih, ki menijo, da IKT sicer uporabljajo kot podporo pri poučevanju
in učenju, vendar menijo, da za to potrebujejo več znanj.
Tisti, ki pa menijo, da je njihovo šolsko okolje do vključevanja IKT v pouk zelo
podporno, pa je 60,7 % in IKT pri pouku uporabljajo sistematično in kritično ter za
uspešno vključitev IKT v pouk ustrezno preoblikujejo svoje strategije učenja.
Rezultat hi-kvadrat testa sicer ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=6,858, p=0,144),
zato hipotezo o vplivu podpornosti šole do vključevanja IKT na področje Digitalna
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pedagogika (načrtovanje in izpeljava pouka s pomočjo IKT) zavrnemo in o osnovni
množici ne moremo trditi ničesar.
Hipoteze nismo statistično potrdili, o osnovni množici ne moremo trditi ničesar, kljub
temu pa lahko podatke interpretiramo za naš vzorec.
Na tej točki omenimo, da je odstotek tistih, ki menijo, da je njihovo šolsko okolje do
vključevanja IKT v pouk zelo podporno, najvišji pri trditvi, da IKT pri pouku
uporabljajo sistematično in kritično in da za uspešno vključitev IKT v pouk ustrezno
preoblikujejo svoje strategije učenja. Medtem ko pa je velik odstotek tistih, ki
menijo, da je njihovo šolsko okolje do vključevanja IKT nepodporno ali dokaj
podporno meni, da za vključevanja IKT v pouk potrebuje več znanj.
Sklepamo lahko, da je podpornost šole pri učiteljih in profesorjih iz našega vzorca do
neke mere povezana z odnosom učiteljev in profesorjev do IKT. Pomembno za
profesionalni razvoj učiteljev in profesorjev je, da so v »koraku s časom« in da šola,
na kateri poučujejo, omogoča strokovno izpopolnjevanje, ki omogoča kakovost
učenja in poučevanja. Kot pravi Rafique (2014 v Urbančič idr. 2018 str. 7) uporaba
IKT lahko ob ustrezni uporabi omogoči kakovostnejše vzgojno-izobraževalno delo,
večji učinek pouka in preprostejši dostop do izobraževanja, zato je pomembno, da je
šolsko okolje podporno do te mere, da imajo učitelji in profesorji na voljo sodobne
IKT pripomočke, in da so primerno usposobljeni za uporabo teh. Poleg tega pa k
podpornosti šolskega okolja spada dejstvo, da šola omogoči izobraževanja, povezana
z izobraževanjem za določena administrativna in organizacijska orodja, orodja za
komunikacijo, orodja za pripravo anket in vprašalnikov, orodja za pripravo
predstavitev ...

Anketiranci so v sklopu hipoteze 4 odgovarjali tudi na vprašanje 11 – »Kako pri
načrtovanju pouka uporabljate digitalna orodja (npr. Spletne učilnice, Google Doc,
e-Redovalnico, e.Asistent) in digitalna učna okolja (npr. Moodle).
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Tabela 8: Uporaba digitalnih orodij/okolij pri načrtovanju in izpeljavi pouka s pomočjo IKT glede na podpornost
šole do vključevanja IKT v pouk.

Kakšno je vaše mnenje o podpornosti vašega šolskega
okolja do vključevanja IKT v pouk?
Kako pri načrtovanju in izvedbi
pouka uporabljate digitalna
orodja (npr. spletne učilnice,
Google Doc, e-Redovalnica,
e-Asistent...) in digitalna učna
okolja (npr. Moodle)?
Nimam dobrega pregleda n
nad razpoložljivimi orodji za %
poučevanje in učenje in nad
digitalnimi učnimi okolji,
zato jih ne uporabljam.

Naše
šolsko
okolje
do
vključevanja IKT
v
pouk
ni
podporno.

Naše
šolsko
okolje je do
vključevanja IKT
v pouk dokaj
podporno.

Naše
šolsko
okolje je do
vključevanja IKT
v pouk zelo
podporno.

Skupaj

1

5

4

10

16,7 %

10,6 %

7,1 %

9,2 %

2

20

22

44

33,3 %

42,6 %

39,3 %

40,4 %

3

22

30

55

50,0 %

46,8 %

53,6 %

50,5 %

V
razredu
občasno
uporabljam
digitalna
orodja, vendar ne znam
izbrati
najustreznejših
orodji
za
namene
poučevanja. Tudi digitalna
učna okolja uporabljam
redko.

n

Samozavestno uporabljam
digitalna orodja in učna
okolja, pri tem pomagam
tudi sodelavcem.

n

Skupaj

n

6

47

56

109

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

Iz pregleda tabele lahko vidimo, da je ne glede na to, kakšna je podpornost šolskega
okolja do vključevanja IKT v pouk največji delež vseh anketirancev, samozavestno
uporablja digitalna orodja in učna okolja, pri tem pa pomaga tudi sodelavcem. Delež
je sicer najvišji pri tistih, ki so deležni zelo podpornega šolskega okolja do
vključevanja IKT (53,6 %).
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=1,106, p=0,893), zato
na osnovi predstavljenega rezultata hipotezo o vplivu podpornosti šole do
vključevanja IKT na področje Digitalne pedagogike (uporaba digitalnih orodij/okolji
pri načrtovanju in izpeljavi pouka s pomočjo IKT), zavrnemo in o osnovni množici ne
moremo trditi ničesar.

57

Hipoteze nismo statistično potrdili in o vplivu podpornosti na področje Digitalne
pedagogike ne moremo govoriti na ravni celotne populacije, bomo pa podatke
interpretirali za naš vzorec.
Opazili smo, da je ne glede na podpornost šolskega okolja, največji delež vseh
anketirancev pri tretji trditvi, ki pravi, da učitelji in profesorji samozavestno
uporabljajo digitalna orodja in učna okolja. To lahko povežemo z dejstvom, da so v
številnih šolah e-redovalnice, e-asistent in podobne aplikacije nekaj, kar je zelo
zaželeno ali celo obvezno, in učitelji nimajo izbire.
Če si pogledamo primer e-redovalnice, e-asistenta ali e-dnevnika, vidimo, da imajo
omenjene aplikacije za cilj izboljšati kakovost izobraževanja in vzpostaviti nek enotni
sistem, s pomočjo katerega so vsem na voljo vse informacije (tedenski urniki,
številčne in opisne ocene, urniki, pohvale, pritožbe učencev ... ). (Urankar, 2010, str.
166). Učiteljem olajšajo delo in so v šolah in v vsakdanjem delu učiteljev vse
pogostejše. Zato lahko sklepamo, da med našimi anketiranimi učitelji največji delež
vseh, ne glede na podpornost oziroma nepodpornost šole, samozavestno uporabljajo
digitalna orodja in učna okolja in pri tem pomagajo sodelavcem, zato ker so
omenjene aplikacije v šolah že prej pravilo kot izjema.
V nadaljevanju smo v sklopu drugega raziskovalnega vprašanja preverjali drugo
področje pedagoške digitalne kompetence - Uporaba in izdelava digitalnih vsebin.
Pri tem področju gre za vrednotenje in izdelavo digitalnih vsebin s pomočjo IKT ter
pri tem tudi za spoštovanje avtorskih pravic.

4.5 HIPOTEZA 5


H5. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja Uporaba in izdelava digitalnih vsebin, se razlikuje
glede na strokovno usmerjenost šole, na kateri poučujejo (osnovna šola,
srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija).

Omenjeno hipotezo smo preverjali s tremi vprašanji, ki tudi v originalnem TET SAT
vprašalniku preverjajo področje uporabe in izdelave digitalnih vsebin. Ker so nas
zanimale razlike med dvema nominalnima spremenljivkama, smo uporabili
Pearsonov hi-kvadrat test.

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje 12 – »Kako izbirate, prilagajate in vrednotite
digitalne vsebine za učenje in poučevanje?«
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Tabela 9: Izbiranje, prilagajanje in vrednotenje digitalne vsebine glede na vrsto šole.

Šola, na kateri poučujete.
Kako izbirate, prilagajate in vrednotite digitalne
vsebine za učenje in poučevanje?
OŠ

Srednja
poklicna
in
strokovna šola

Gimnazija

6

4

1

11

14,0 %

15,4 %

3,4 %

11,2 %

20

15

14

49

46,5 %

57,7 %

48,3 %

50,0 %

17

7

14

38

39,5 %

26,9 %

48,3 %

38,8 %

Skupaj

Za namen pouka redko iščem učne vsebine po
spetu,
raje
uporabljam
klasične
papirne/analogne vire (npr. knjige in
učbenike).

n

Znam poiskati in uporabljati lahko dostopne
digitalne učne vsebine, ki so primerne za
uporabo pri pouku posameznih predmetov in
pripravo za pouk.

n

Usklajujem različne digitalne vire in jih kritično
ovrednotim. Tudi učence usmerjam pri izbiri in
kritičnem vrednotenju vsebin.

n

Skupaj

n

43

26

29

98

%

100,0%

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

%

Iz naše raziskave je razvidno, da tako učitelji z OŠ, kot tudi profesorji s srednje
poklicne in strokovne šola ter gimnazije v majhnem številu (14 %, 15,4 % in 3,4 %) za
namene pouka redko iščejo učne vsebine po spletu in raje uporabljajo klasične
papirne/analogne vire, kot so knjige in učbeniki.
Iz pregleda deležev lahko opazimo, da med tistimi, ki poučujejo na OŠ (46,5 %) ali na
srednji poklicni in strokovni šoli (57,7 %) največji odstotek anketirancev zna poiskati
lahko dostopne učne vsebine, ki so primerne za uporabo pri pouku posameznih ved.
Pri gimnazijskih profesorjih pa sta deleža tistih, ki znajo poiskati in uporabljati lahko
dostopne digitalne učne vsebine, ki so primerne za uporabo pri pouku posameznih
predmetov in pripravo za pouk, in tistih, ki kombinirajo različne digitalne vire in jih
kritično ovrednotijo, ter učence usmerja pri izbiri in kritičnemu vrednotenju enaka
(48,3 %). Največji delež je tistih, ki digitalne vsebine kritično ovrednotijo in
kombinirajo ter pri tem usmerjajo tudi učence, je gimnazijskih profesorjev.
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=4,301, p=0,367), zato
hipotezo o vplivu strokovne usmerjenosti šole na področje Uporaba in izdelava
digitalnih vsebin (izbiranje, prilagajanje in vrednotenje digitalne vsebine) zavrnemo
in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
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Hipoteze nismo statistično potrdili, o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Lahko pa podatke interpretiramo za naš vzorec. Iz pregleda naših deležev opazimo,
da večina učiteljev in profesorjev meni, da zna poiskati lahko dostopne digitalne učne
vsebine, ki so primerne za uporabo pri pouku posameznih ved, gimnazijski profesorji
pa se v velikem deležu odstotkov strinjajo tudi s trditvijo o kritičnem vrednotenju
digitalnih vsebin in k temu usmerjajo tudi učence. Sklepamo lahko, da je čas uporabe
zgolj analognih virov pretekel in so učitelji in profesorji v šolah primorani k uporabi
IKT in s tem k uporabi digitalnih vsebin ter vključevanja teh v pouk in pripravo pouka.
Poleg tega nekatere vsebine (kemijsko reakcijo) pri pouku je lažje prikazati in razložiti
s poljubno digitalno vsebino (posnetki, animacija ...), ki jo učitelji poiščejo in
prikažejo s pomočjo IKT.
Urbančič (2018, str. 7) in drugi govorijo o trditvah številnih teoretikov, da je IKT
preoblikovala vsakodnevno življenje posameznika in da se to odraža na vseh
področjih izobraževanja, tako osnovnošolskega kot univerzitetnega. IKT vpliva na to,
kako učenci pridobivajo znanje, vpliva na pedagoške procese in na delovno in učno
okolje učitelja (Urbančič idr. 2018, str.7). Na podlagi naših izsledkov sklepamo, da IKT
vpliva tudi na odnos naših anketiranih učiteljev do digitalnih učnih vsebin in na
dejstvo, da strokovna usmerjenost šole na področje Uporabe in izdelave digitalnih
vsebin pri učiteljih iz našega vzorca nima bistvenega vpliva.

Naslednje vprašanje, na katero so anketiranci odgovarjali v sklopu področja Uporaba
in izdelava digitalnih vsebin, je – »Kakšna so vaša znanja za vključevanje digitalnih
orodij za izdelavo različnih vsebin (PowerPoint, Prezi, Photostory ...)?”
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Tabela 10: Znanja za vključevanje digitalnih orodij za izdelavo različnih vsebin glede na vrsto šole, na kateri
poučujejo.

Kakšna so vaša znanja za vključevanje digitalnih
orodij za izdelavo različnih vsebin (PowerPoint,
Prezi, Photostory ...)?
Bolj malo vem o digitalnih orodjih za izdelavo n
različnih vsebin in jih ne uporabljam pri pouku.
%

Šola, na kateri poučujete.
Srednja
poklicna in
strokovna
OŠ
šola
Gimnazija

Skupaj

3

0

1

4

7,0 %

0,0 %

3,6 %

4,1 %

21

14

12

47

48,8
%

53,8 %

42,9 %

48,5 %

19

12

15

46

44,2
%

46,2 %

53,6 %

47,4 %

Poznam nekaj digitalnih orodij za izdelavo
različnih vsebin (enostavne digitalne vsebine,
kot so besedila, slike) za pripravo digitalnega
izdelka ali vsebine in jih včasih vključim v pouk.

n

Vire vključujem in jih znam preoblikovati ter
prilagoditi zato, da izdelam želene vsebine
v različnih oblikah, vključno z multimedijsko
(npr. besedilo, tabele, slike, avdio, video).
Učence spodbujam k pripravi lastnih vsebin.)

n

Skupaj

n

43

26

28

97

%

100,0
%

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

Iz naše tabele je razvidno, da največji delež učiteljev, ki učijo na osnovni šoli (48,8 %),
pozna nekaj digitalnih orodij za izdelavo različnih vsebin (preproste digitalne vsebine,
kot so besedila, slike) za pripravo digitalnega izdelka ali vsebine in jih včasih vključijo
v pouk. Prav tako je največji delež tistih učiteljev, ki učijo na srednji poklicni in
strokovni šoli (53,8 %) pozna nekaj digitalnih orodij za izdelavo digitalnih vsebin.
Medtem ko je med tistimi, ki poučujejo na gimnaziji največji delež tistih, ki vire
vključujejo in jih znajo preoblikovati ter prilagoditi zato, da izdelajo želene vsebine v
različnih oblikah, vključno z multimedijsko (npr. besedilo, tabele, slike, avdio, video).
Tudi učence spodbujajo k pripravi lastnih vsebin.
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=2,607, p=0,626), zato
hipotezo o vplivu strokovne usmerjenosti šole na področje Uporaba in izdelava
digitalnih vsebin (znanja za vključevanje digitalnih orodij za izdelavo različnih vsebin),
zavrnemo in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Hipoteze nismo statistično potrdili in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Lahko pa podatke interpretiramo za naš vzorec.
Opazimo pa, da so učitelji gimnazijskih programov iz našega vzorca na področju
Uporabe in izdelave digitalnih vsebin malenkost bolj digitalno kompetentni od
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učiteljev osnovnih ter srednjih poklicnih in strokovnih šol. Sicer pa za učitelje vseh
vključenih šol velja, da so z uporabo digitalnih orodji za izdelavo različnih vsebin
seznanjeni in znajo pripraviti digitalno vsebino ter jo vključiti v pouk. Tukaj bi lahko,
tako kot pri prejšnjem vprašanju, poudarili dejstvo, da je IKT v vsakdanjem življenju,
šolanju, poklicu tako vseprisotna, da so jo učitelji v večini, vsaj do neke osnovne
mere, usvojili in jo uporabljajo za olajšanje, popestritev in izboljšanje kakovosti
svojega dela. Kar se kaže tudi v rezultatu tega vprašanja, kjer so bili štirje učitelji vseh
šol takšni, ki bolj malo vedo o digitalnih orodjih za pripravo vsebin in jih ne
vključujejo v pouk.

Zadnje vprašanje v sklopu področja Uporaba in izdelava digitalnih vsebin je: »Kako
poznate in razumete avtorske pravice in licence med učitelji?«
Tabela 11: Poznavanje in razumevanje avtorskih pravic in licenc učiteljev glede na vrsto šole, na kateri
poučujejo.

Kako poznate in razumete avtorske pravice in
licence med učitelji?

Šola, na kateri poučujete.
Srednja
poklicna in
strokovna
OŠ
šola
Gimnazija

Skupaj

9

3

2

14

20,9
%

11,5 %

7,4 %

14,6 %

16

14

10

40

37,2
%

53,8 %

37,0 %

41,7 %

18

9

15

42

41,9
%

34,6 %

55,6 %

43,8 %

O avtorskih pravicah in licencah ne vem dovoj in
se s tem pri pripravi pouka in pri poučevanju ne
ukvarjam.

n

Vem, da so nekatere vsebine, ki jih najdem na
spletu, zaščitene z avtorskimi pravicami, vendar
ne vem, kako prepoznati katero gradivo lahko
uporabim in katero ne.

n

Skrbim za to, da moji učenci (glede na starost)
vedno upoštevajo avtorske pravice in licence
(prosto dostopni viri inlicence). Pri
ustvarjanju/iskanju/izmenjavi vsebin vedno
upoštevam avtorske pravice in licence.

n

Skupaj

n

43

26

27

96

%

100,0
%

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

%

Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=4,967, p=0,291).
Na osnovi predstavljenega rezultata hipotezo o vplivu strokovne usmerjenosti šole
na področje Uporaba in izdelava digitalnih vsebin (poznavanje in razumevanje
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avtorskih pravic in licenc učiteljev), zavrnemo in o osnovni množici ne moremo trditi
ničesar.
Iz pregleda naše tabele opazimo, da je med tistimi, ki poučujejo na OŠ (41,9 %),
največji delež takšnih učiteljev, ki skrbijo za to, da njihovi učenci (glede na starost)
vedno upoštevajo avtorske pravice in licence in pri ustvarjanju/iskanju/izmenjavi
vsebin, vedno upoštevajo avtorske pravice. Prav tako se s to izjavo strinja največ
profesorjev, ki poučujejo na gimnaziji (55,6 %). Največji delež profesorjev, ki
poučujejo na srednji poklicni in strokovni šoli (53,8 %) pa ve, da so nekatere vsebine,
ki jih najdejo na spletu, zaščitene z avtorskimi pravicami, vendar ne vedo, kako
prepoznati, katero gradivo lahko uporabijo in katero ne.

Raziskovalno vprašanje 3: Ali se digitalne kompetence učiteljev in profesorjev vseh
predmetnih področij in učiteljev razrednega pouka iz izbranih osnovnih in srednjih
šol v Novem mestu razlikujejo, glede na število izobraževanj, povezanih z IKT, ki so
se jih udeležili v času poučevanja in glede na razred oziroma starostno skupino
otrok, ki jo poučujejo.
V nadaljevanju smo v sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja raziskovali, kako na
področje Digitalno komuniciranje in sodelovanje (tretje področje pedagoške
digitalne kompetence) vpliva število izobraževanj, povezanih z IKT, ki so se jih učitelji
in profesorji udeležili v času poučevanja. Zanimalo nas je tudi, kako na področje
Digitalno državljanstvo vpliva starost učencev in dijakov, ki jih učitelji in profesorji
poučujejo.
Za namene tretjega raziskovalnega vprašanja smo si postavili hipotezi 6 in 7.
Preverjali smo jih s pomočjo TET SAT vprašalnika, ki smo ga skrajšali in priredili.
Anketiranci so v sklopu tega raziskovalnega vprašanja imeli na razpolago osem
vprašanj (štiri vprašanja v vprašalniku preverjajo področje Digitalno komuniciranje in
sodelovanje, naslednja štiri vprašanja pa preverjajo področje Digitalno
državljanstvo).




H6. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja - Digitalno komuniciranje in sodelovanje se razlikuje
glede na število izobraževanj povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času
poučevanja.
H7. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja - Digitalno državljanstvo se razlikujejo glede na
starostno skupino otrok (1., 2., 3. triada in srednja šola), ki jo poučujejo.
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4.6 HIPOTEZA 6


H6. Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja - Digitalno komuniciranje in sodelovanje se razlikuje
glede na število izobraževanj povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času
poučevanja.

Ker so nas zanimale razlike med dvema nominalnima spremenljivkama, smo
uporabili Pearsonov hi kvadrat test.

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje: »Kako komunicirate z učenci, učitelji in starši
izven učilnice?«
Tabela 12: Komuniciranje z učenci, učitelji in starši izven učilnice glede na število IKT izobraževanj, ki so se jih
učitelji v času poučevanja udeležili.

Kako komunicirate z učenci, učitelji in
starši izven učilnice?
Zelo redko/nikoli ne uporabljam n
digitalnih komunikacijskih poti.
%
Uporabljam
nekatere
digitalne
komunikacijske poti (el. pošta,
družabna omrežja).

n

Analiziram ciljne skupine in učne cilje
in na podlagi tega izberem ustrezna
digitalna komunikacijska orodja.

n

Skupaj

n

Koliko
izobraževanj,
povezanih
z
informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo
(v
nadaljevanju IKT) ste se udeležili v času
poučevanja?
do 4

5-9

10 in več

Skupaj

4

2

1

7

8,0 %

7,1 %

3,6 %

6,6 %

41

23

20

84

82,0 %

82,1 %

71,4 %

79,2 %

5

3

7

15

10,0 %

10,7 %

25,0 %

14,2 %

50

28

28

106

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

%

%

Iz pregleda deležev lahko opazimo, da je ne glede na število izobraževanj, ki so se jih
učitelji v času svojega poučevanja na šoli, udeležili, najvišji delež tistih, ki za
komuniciranje z učenci, učitelji in starši izven učilnice uporabljajo nekatere digitalne
komunikacijske poti, sicer pa je najvišji delež pri tistih, ki so se udeležili od pet do
devet izobraževanj (82,1 %) in tistih, ki so se udeležili do štirih izobraževanj (82,0 %).
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=4,015, p=0,404) zato
hipotezo o vplivu števila IKT izobraževanja na področje Digitalno komuniciranje in
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sodelovanje (komuniciranje z učenci, učitelji in starši izven), zavrnemo in o osnovni
množici ne moremo trditi ničesar.
Kljub temu pa lahko interpretiramo naš vzorec in na podlagi izsledkov sklepamo, da
ne glede na intenzivnost udeležbe na izobraževanjih, povezanih z IKT, večina učiteljev
in profesorjev uporablja nekatera oziroma najosnovnejše digitalne komunikacijske
poti, kot so el. pošta in družabna omrežja.
Božič (2018, str. 22) v svojem magistrskem delu poudari več orodji za komunikacijo,
ki so primerni za različne ciljne skupine ljudi. Na voljo so različni forumi, spletne
učilnice, Skype, odjemalci spletne pošte (Outlook), orodja za videokonference (VOX),
Facebook, Discord ... Kljub različni izbiri komunikacijskih poti lahko na podlagi naših
rezultatov sklepamo, da učitelji in profesorji, ki smo jih anketirali, ne glede na IKT
izobraževanja, ki so se jih udeležili in vse digitalne aplikacije, ki jih imajo na voljo,
uporabljajo le najbolj osnovne.

Naslednje vprašanje, ki smo ga postavili anketirancem v sklopu preverjanja področja
Digitalno komuniciranje in sodelovanje je: »Kakšne so vaše sposobnosti izmenjave
digitalnih učnih virov in informacij z učenci?«
Tabela 13: Sposobnosti izmenjave digitalnih učnih virov in informacij, glede na število IKT izobraževanj, ki so se
jih učitelji v času poučevanja udeležili.

Koliko
izobraževanj,
povezanih
z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v
nadaljevanju IKT) ste se udeležili v času
poučevanja?
Kakšne
so
vaše
sposobnosti
izmenjave digitalnih učnih virov in
informacij z učenci?
Z učenci si običajno ne n
izmenjujem digitalnih informacij %
in digitalnih učnih vsebin.
Vem, kako si izmenjevati digitalne
vsebine z učenci, vendar tega ne
počnem pogosto.

n
%

S svojimi učenci si izmenjujem
digitalne vsebine in omogočam
izmenjavo teh v različnih oblikah
in okoljih.

n
%

Skupaj

n
%

Skupaj
do 4
12

5-9
6

10 in več
4

22

24,0 %

21,4 %

14,3 %

20,8 %

25

13

13

51

50,0 %

46,4 %

46,4 %

48,1 %

13

9

11

33

26,0 %

32,1 %

39,3 %

31,1 %

50

28

28

106

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%
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Iz pregleda naše tabele lahko opazimo, da je ne glede na število izobraževanj največji
delež tistih, ki vedo, kako si izmenjati digitalne vsebine z učenci, vendar tega ne
počnejo pogosto - delež je sicer najvišji pri tistih, ki so se udeležili do 4 IKT
izobraževanja (50,0 %). Iz izsledkov naše raziskave tudi pri tem vprašanju opazimo,
da IKT izobraževanje nima posebnega vpliva na sposobnosti izmenjave digitalnih
učnih virov in informacij z učenci.
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik, (Χ2=1,925, p=0,750),
zato hipotezo o vplivu IKT izobraževanj na področje Digitalno komuniciranje in
sodelovanje (sposobnosti izmenjave digitalnih učnih virov in informacij) zavrnemo in
o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.

Naslednje vprašanje v sklopu preverjanja področja Digitalno komuniciranje in
sodelovanje je – »Ali se vključujete v spletne skupnosti za učitelje ali učence (npr.
skupine na družabnih omrežjih)?«
Tabela 14: Vključevanje v spletne skupnosti glede na število IKT izobraževanj, ki so se jih učitelji v času
poučevanja udeležili.

Koliko
izobraževanj,
informacijsko-komunikacijsko
nadaljevanju IKT) ste se
poučevanja?
Ali se vključujete v spletne
skupnosti za učitelje ali učence (npr.
skupine na družabnih omrežjih)?
Ne poznam nobene spletne n
skupnosti za učence in učitelje.
%
Poznam spletne skupnosti za
učence in učitelje in občasno
preverjam aktivnosti, da dobim
navdih za pouk.

n

Poznam omenjene spletne
skupnosti, jih redno uporabljam
in vanje dodajam tudi vsebine in
komentarje.

n

Skupaj

n

povezanih
z
tehnologijo
(v
udeležili v času

Skupaj
do 4

5-9

10 in več

10

5

7

22

20,0 %

17,9 %

25,0 %

20,8 %

29

21

16

66

58,0 %

75,0 %

57,1 %

62,3 %

11

2

5

18

22,0 %

7,1 %

17,9 %

17,0 %

50

28

28

106

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0
%

%

%

%

Pri pregledu deležev opazimo, da je ne glede na število IKT izobraževanj, največji
delež tistih, ki poznajo spletne skupnosti za učence in učitelje in občasno preverjajo
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aktivnosti, da dobijo navdih za pouk, in sicer je delež največji pri tistih, ki so se
udeležili IKT izobraževanj 5–9 v času poučevanja na šoli (75,0 %).
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=3,714, p=0,446), zato
hipotezo o vplivu IKT izobraževanj na področje Digitalno komuniciranje in
sodelovanje (vključevanje v spletne skupnosti) zavrnemo in o osnovni množici ne
moremo trditi ničesar.
Na podlagi naših izsledkov raziskave opazimo, da je največ takšnih učiteljev in
profesorjev, ki spletne skupnosti za učitelje in učence poznajo in občasno preverjajo
aktivnosti, da dobijo navdih za pouk. Ne glede na to koliko krat so se udeležili IKT
izobraževanj.
Da so družabna omrežja in spletne skupnosti pomembna in imajo moč in potencial v
svojem članku trdi tudi Žerovnik (xy leto, str. 171), ki pravi, da ima vse več
izobraževalnih ustanov svojo spletno stran na npr. Facebooku in jo uporabljajo kot
orodje za večjo prepoznavnost in »dejavnik« trženja. Žerovnik nadaljuje, da pa le
malo izobraževalnih ustanov uporablja družabna omrežja tudi v izobraževalne
namene pri proceu poučevanja. Pravi, da to počnejo posamezni učitelji, sistematične
vpeljave pa še ni mogoče zaslediti. Prednosti uporabe družabnih omrežji (primer
Facebook) pa lahko učiteljem pomaga na več ravneh (Reuben 2008 v Žerovnik, str.
172):
 Krepi komunikacijo na več ravneh.
 Učiteljem nudi obsežno okolje za objavo gradiv, vprašanj, nalog. Poleg tega
lahko objavljajo in komentirajo tudi drugi, zato se odpirajo nova vprašanja,
diskusije …
 Omogočena je hitra in neposredna komunikacija.
 Učitelj tako bolje spoznava svoje učence in tako naloge in materiale lažje
prilagaja njihovim potrebam.

Zadnje vprašanje v sklopu vprašanja za preverjanje področja Digitalno komuniciranje
in sodelovanje pa je – »Ali se vključujete v spletna izobraževanja za strokovni razvoj
in za razvoj digitalnih kompetenc (npr. e-seminarji, spletni tečaji)?«
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Tabela 15: Vključevanje v spletna izobraževanja glede na število IKT izobraževanj, ki so se jih učitelji udeležili v
času poučevanja.

Ali se vključujete v spletna
izobraževanja za strokovni razvoj in za
razvoj digitalnih kompetenc (npr.
e-seminarji, spletni tečaji)?
Nikoli ne sodelujem pri spletnem n
strokovnem izobraževanju.
%
Občasno
iščem
spletne
izobraževalne
možnosti
za
izboljšanje svojih kompetenc.

n

Aktivno sodelujem pri spletnem
strokovnem
izobraževanju
in
pridobljeno znanje uporabljam pri
pouku.
Skupaj

n

%

Koliko izobraževanj, povezanih z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v
nadaljevanju IKT) ste se udeležili v času
poučevanja?

Skupaj

do 4

5-9

10 in več

12

9

9

30

24,0 %

32,1 %

32,1 %

28,3 %

31

18

14

63

62,0 %

64,3 %

50,0 %

59,4 %

7

1

5

13

14,0 %

3,6 %

17,9 %

12,3 %

50

28

28

106

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%

%

n
%

Po pregledu rezultatov smo opazili, je ne glede na število IKT izobraževanj, največji
delež tistih, ki občasno iščejo spletne izobraževalne možnosti za izboljšanje svojih
kompetenc - delež je sicer najvišji pri tistih, ki so se v času poučevanje udeležili 5-9
IKT izobraževanj (64,3 %). Pri tistih, ki so se IKT izobraževanj v času poučevanja
udeležili do štirikrat, je odstotek za spoznanje nižji, in sicer 62,0 %. Pri tisti, ki pa so se
v času poučevanja udeležili deset ali več IKT izobraževanj, pa je delež 50,0 %.
Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=3,767, p=0,439), zato
domnevo o vplivu IKT izobraževanj na področje digitalnega komuniciranja in
sodelovanja (vključevanje v spletna izobraževanja), zavrnemo in o osnovni množici
ne moremo trditi ničesar.
Na podlagi naših izsledkov pa vidimo, da so anketirani učitelji, ne glede na to, koliko
IKT izobraževanj so se udeležili v času izobraževanja, dokaj vpleteni v občasno
spletno iskanje izobraževalnih možnosti za izboljšanje svojih kompetenc, kar pomeni,
da se do določene mere vključujejo v spletna izobraževanja, bodisi, ker nimajo druge
izbire, bodisi zato, ker je s porastom vključevanja IKT v vsa področja življenja, na splet
postavljenih veliko izobraževanj, seminarjev, predavanj in drugih vsebin, ki učiteljem
in profesorjem lahko koristijo. Poleg tega se večina zaveda tudi, da je uporabljanje
spletnih izobraževanj zelo praktične narave, saj kot pravi Žerovnik (xxyy, str. 172)
omogoča hiter, neposreden dostop in aktualna gradiva in izobraževanja.
Preseneča pa nas tudi dokaj nizek odstotek tistih, ki aktivno sodelujejo pri spletnem
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strokovnem izobraževanju in pridobljeno znanje uporabljajo pri pouku. Sklepamo
lahko, da tako nizkemu odstotku teh odgovorov botrujejo subjektivni dejavniki, kot
so pomanjkanje časa za tako aktivno vključevanje kot tudi za to potrebne motivacije.
K temu lahko prispeva tudi neznanje, poiskati takšna izobraževanja, seminarje in
predavanja.

4.7 HIPOTEZA 7


Pedagoške digitalne kompetence učiteljev, učiteljic ter profesorjev in
profesoric s področja Digitalno državljanstvo se razlikujejo glede na razred
oziroma starost otrok, ki jih poučujejo.

Razrede in letnike smo razdelili v štiri skupine, in sicer, 1., 2. in 3. triado ter srednjo
šolo (vse letnike srednje šole) ter za osnovno in sredno šolo naredili ločene obdelave
podatkov.
Hipotezo smo preverjali s tremi vprašanji, ki tudi v originalni različici TET SAT testa
preverjajo področje Digitalno državljanstvo.
Ker so nas zanimale razlike med dvema nominalnima spremenljivkama, smo
uporabili Pearsonov hi-kvadrat test.

Najprej smo postavili vprašanje 1 - Poznate učinkovite strategije za odkrivanje
nespremenljivega spletnega vedenja in tveganja za učence (npr. kibernetsko nasilje,
prevare)?
Tabela 16: Poznavanje učinkovite strategije za odkrivanje nesprejemljivega spletnega vedenja in tveganja za
učence glede na razred, ki ga poučujejo (osnovna šola).

Poznate učinkovite strategije za odkrivanje
nesprejemljivega spletnega vedenja in tveganja za učence
(npr. kibernetsko nasilje, prevare)?
Slabo poznam kibernetsko nasilje in druge oblike n
neprimernega spletnega vedenja, ki lahko vplivajo na
%
moje učence.

1.triada

2.triada

3.
triada

Skupaj

1

4

5

7

7,1 %

16,7 %

19,2
%
14

16,7%

53,8
%
7

50,0%

Znam prepoznati nesprejemljivo spletno vedenje, vendar
nimam strategij za odziv nanj ali za ustrezno ravnanje.

n

8

8

%

57,1 %

33,3 %

Znam pomagati učencem, da se naučijo, kako uporabiti
strategije za prepoznavanje in
ustrezno ravnanje na neželeno spletno vedenje, zlasti
kibernetsko nasilje.

n

5

12

%

35,7 %

50,0 %

26,9
%

33,3%

Skupaj

n

14

24

26

42

%

33,3 %

57,1 %

61,9
%

100,0
%
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21

14

Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=4,188, p=0,381), zato
našo hipotezo o vplivu starosti poučevanja na področje Digitalno državljanstvo
(poznavanje učinkovite strategije za odkrivanje nesprejemljivega spletnega vedenja
in tveganja za učence) zavrnemo in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.

Tabela 17: Poznavanje učinkovite strategije za odkrivanje nesprejemljivega spletnega vedenja in tveganja za
učence, glede na razred, ki ga poučujejo (srednja šola).

Poznate učinkovite strategije za odkrivanje
nesprejemljivega spletnega vedenja in tveganja za učence
(npr. kibernetsko nasilje, prevare)?
Slabo poznam kibernetsko nasilje in druge oblike n
neprimernega spletnega vedenja, ki lahko vplivajo na
%
moje učence.
Znam prepoznati nesprejemljivo spletno vedenje, vendar
nimam strategij za odziv nanj ali za ustrezno ravnanje.

Srednja
šola
14
22,2 %

n

31

%

49,2 %

Znam pomagati učencem, da se naučijo, kako uporabiti
strategije za prepoznavanje in
ustrezno ravnanje na neželeno spletno vedenje, zlasti
kibernetsko nasilje.

n

Skupaj

n

%

%

18
28,6 %
63
100,0
%

Če pogledamo še rezultate naših srednješolskih profesorjev lahko vidimo da starost
otrok, ki jih poučujejo nima bistvenega vpliva na področje digitalno državljanstvo.
Tudi pri srednješolskih profesorjih večina meni, da znajo prepoznati nesprejemljivo
spletno vedenje, vendar nimajo strategij za ustrezno ravnanje.
Iz pregleda rezultatov opazimo, da je večina učiteljev in profesorjev, ne glede na
razred oziroma letnik, ki ga poučujejo, največji delež zna prepoznati nesprejemljivo
vedenje, vendar nima strategij za odziv nanj ali za ustrezno ravnanje. Izjema je le 2.
triada, največji delež zna pomagati učencem, da se naučijo, kako uporabiti strategije
za prepoznavanje in ustrezno ravnanje na neželeno spletno vedenje (50,0 %).
Lahko pa na podlagi naših izsledkov sklepamo, da so učitelji in profesorji, ki smo jih
anketirali, glede nesprejemljivega spletnega vedenja ozaveščeni, saj to znajo
prepoznati, vendar bi se za nadaljnji odziv na tovrstno nasilje in ustrezno ravnanje in
odzivanje nanj potrebovali napotke, nasvete nekoga, ki ima s tem več izkušenj.
Digitalno državljanstvo je pomembno področje Pedagoške digitalne kompetence, saj
je pomembno, da se učitelji in profesorji na spletno nasilje primerno odzovejo in
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zaščitijo svoje učence, tako, da jih s preventivnimi metodami pripravijo na situacije,
ki se na spletu lahko zgodijo. Willard (2007, str. 6) pravi, da je pomembno, da se šole
in šolski delavci že lahko zavedajo nevarnost, s katerimi se na spletu lahko srečajo
njihovi učenci, vendar nimajo dovolj znanj o tehnologijah in strategijah za
preprečevanje takšnega nasilja. Takšne izsledke raziskave vidimo tudi pri naših
učiteljih, v največ primerih, ne glede na razred poučevanja, znajo prepoznati
nesprejemljivo spletno vedenje, vendar nimajo strategij za odziv nanj ali za ustrezno
ravnanje. Willard (prav tam) nadaljuje, da učitelji za izboljšanje svojih znanj o ukrepih
in ravnanjih za ozaveščane in odpravljaje spletnega nasilja potrebujejo nova znana, ki
jim bodo omogočila izboljšanje tega področja pedagoške digitalne kompetence.
Willard (2007, str. 6-7) nadaljuje še, da lahko učitelji učenca ozaveščajo o spletnem
nasilju in to učijo v sklopu socialnih veščin, saj je izjemno pomembno vedeti, kako se
vesti na spletu. Učence je potrebno naučiti česa na spletu ne smejo objavljati, katere
objave so lahko uporabljene proti njim oziroma škodoželjno. Dobiti morajo vse
informacije o tem, kako se odzvati in preprečiti spletno nasilje, in če so že del njega,
kako ustrezno ukrepati.
Kot je omenjeno na začetku, je Digitalno državljanstvo pomembno področje
pedagoške digitalne kompetence, saj se uporaba IKT in družabnih omrežij širi zelo
hitro, predvsem pa se starostna meja otok, ki to uporabljajo, niža. Zato menimo, da
morajo učitelji za to biti še bolj previdni in ozaveščeni.

V nadaljevanju smo anketirancem v sklopu preverjanja podočja Digitalno
državljanstvo zastavili vprašanje 21 – »Kako na spletu varujete svoje osebne podatke,
spoštujete zasebnost drugih in k temu usmerjate učence?«
Tabela 18: Varovanje osebnih podatkov na spletu in spoštovanje zasebnosti drugih glede na razred, ki ga
poučujejo (osnovna šola).

Kako na spletu varujete svoje osebne podatke, spoštujete
zasebnost drugih in k temu usmerjate učence?
Ne vem veliko o tem, kako varovati svojo zasebnost in n
osebne podatke, ko sem na spletu.)
%

1.triada

2.triada

0

1

3.
triada
1

Skupaj
2

0,0 %

4,3 %

4,0 %

4,9 %

Poznam osnove o varovanju zasebnosti in osebnih
podatkov, vendar imam težave pri udejanjanju tega v
praksi.

n

3

6

7

10

%

21,4 %

26,1 %

28,0 %

24,4 %

Razumem problematiko varovanja podatkov, pri svojem
delu varujem gesla ter spoštujem zasebnost drugih. O
tem ozaveščam tudi učence.

n

11

16

17

29

78,6 %

69,6 %

68,0 %

70,7 %

14

23

25

41

34,1 %

56,1 %

61,0 %

100,0 %

Skupaj

%
n
%
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Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=0,891 p=0,926), zato
našo hipotezo o vplivu starosti poučevanja na področje Digitalno državljanstvo
(varovanje osebnih podatkov na spletu in spoštovanje zasebnosti drugih) zavrnemo
in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.

Tabela 19: Varovanje osebnih podatkov na spletu in spoštovanje zasebnosti drugih glede na razred, ki ga
poučujejo (srednja šola).

Kako na spletu varujete svoje osebne podatke, spoštujete
zasebnost drugih in k temu usmerjate učence?
Ne vem veliko o tem, kako varovati svojo zasebnost in n
osebne podatke, ko sem na spletu.
%

Srednja
šola
4
6,3 %

Poznam osnove o varovanju zasebnosti in osebnih
podatkov, vendar imam težave pri udejanjanju tega v
praksi.

n

25

%

39,7 %

Razumem problematiko varovanja podatkov, pri svojem
delu varujem gesla ter spoštujem zasebnost drugih. O
tem ozaveščam tudi učence.

n

Skupaj

%
n
%

34
54,0 %
63
100,0 %

Če pogledamo še rezultate naših srednješolskih profesorjev lahko vidimo da starost
otrok, ki jih poučujejo nima bistvenega vpliva na področje digitalno državljanstvo
(varovanje osebnih podatkov na spletu in spoštovanje zasebnosti drugih). Tako kot
pri osnovnošolskih tudi pri srednješolskih profesorjih večina meni, da razumejo
problematiko varovanja podatkov, pri svojem delu varujejo gesla ter spoštujejo
zasebnost drugih. O tem ozaveščajo tudi učence.
Na podlagi izsledkov iz naše raziskave lahko sklepamo, da so naši anketirani učitelji in
profesorji dobro ozaveščeni in razumejo problematiko varovanja podatkov,
podatkovnih gesel in spoštovanja digitalne zasebnosti drugih ter o tem ozaveščajo
tudi svoje učence. Varnost na internetu in varovanje osebnih podatkov je nekaj, o
čemer morajo biti učitelji danes dobro ozaveščeni, saj se starostna meja otrok, ki
uporabljajo IKT in splet hitro niža. IKT je dostopen tudi že zelo mladim učencem, ki
potrebujejo usmerjanje k »pametni« uporabi digitalnih naprav. Ozaveščenost o tem
je v šolah še posebno nujna, česar se v večini zavedajo tudi naši učitelji.
Današnje generacije veliko časa preživijo na internetu in se posledično nanj spoznajo
bolje kot njihovi starši in učitelji. Vendar to ne pomeni, da jim slednji pri uporabi
spleta ne morejo pomagati. Pomagajo jim, da zaradi svoje najstniške naivnosti spleta
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ne uporabljajo na nespameten način. Seznanijo jih lahko s tem, kako si zaščititi svoj
digitalni ugled, kakšne zlorabe na spletu obstajajo, kje najdejo uporabne informacije
o uporabi spleta, ki jim lahko pomagajo (Digitalni državljan, b.l.).

Zadnje vprašanje, ki smo ga v sklopu preverjanja področja Digitalno državljanstvo
postavili anketirancem, je – »Ste ozaveščeni o vplivu IKT na telesno in duševno
počutje?«
Tabela 20: Ozaveščenost o vplivu IKT na telesno in duševno počutje glede na razred, ki ga poučujejo (osnovna
šola).

Ste ozaveščeni o vplivu IKT na telesno in duševno počutje?
Ne vem kaj dosti o telesnih in duševnih zdravstvenih
tveganjih, povezanih z uporabo tehnologije.

1.triad
a

2.triad
a

3.
triada

Skupaj

n

0

0

1

1

%

0,0 %

0,0 %

4,0 %

2,4 %

Vem, da lahko tehnologija zaradi nepravilne uporabe
vpliva na moje zdravje, vendar ne vem veliko o tem, kako
to preprečiti.

n

2

3

10

11

%

14,3 %

13,0 %

40,0 %

26,8 %

Vem, da je s pravilno uporabo tehnologij mogoče
preprečiti zdravstvene težave. Vem, kako najti pravilno
ravnovesje med virtualnim in resničnim svetom. O tem
ozaveščam tudi učence.

n

12

20

14

29

85,7 %

87,0 %

56,0 %

70,7 %

Skupaj

n

14

23

25

41

34,1 %

56,1 %

61,0 %

100,0
%

%

%

Rezultat hi-kvadrat testa ne kaže statistično značilnih razlik (Χ2=7,682 p=0,104), zato
našo hipotezo o vplivu starosti poučevanja na področje Digitalno državljanstvo
(ozaveščenost o vplivu IKT na telesno in duševno počutje) zavrnemo in o osnovni
množici ne moremo trditi ničesar.

Tabela 21: Ozaveščenost o vplivu IKT na telesno in duševno počutje glede na razred, ki ga poučujejo (srednja
šola).

Ste ozaveščeni o vplivu IKT na telesno in duševno počutje?
Ne vem kaj dosti o telesnih in duševnih zdravstvenih tveganjih, povezanih z
uporabo tehnologije.
Vem, da lahko tehnologija zaradi nepravilne uporabe vpliva na moje
zdravje, vendar ne vem veliko o tem, kako to preprečiti.
Vem, da je s pravilno uporabo tehnologij mogoče preprečiti zdravstvene
težave. Vem, kako najti pravilno ravnovesje med virtualnim in resničnim
svetom. O tem ozaveščam tudi učence.
Skupaj
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Srednja šola
n

4

%
n

6,3 %

%

30,2 %

n

40

%

63,5 %
63
100,0 %

n
%
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Če pogledamo še rezultate naših srednješolskih profesorjev lahko vidimo, da starost
otrok, ki jih poučujejo nima bistvenega vpliva na področje digitalno državljanstvo
(ozaveščenost o vplivu IKT na telesno in duševno počutje glede na razred). Tako kot
pri osnovnošolskih tudi pri srednješolskih profesorjih večina meni, da je s pravilno
uporabo tehnologij mogoče preprečiti zdravstvene težave. Vemo, kako najti pravilno
ravnovesje med virtualnim in resničnim svetom in o tem ozaveščajo tudi učence.
Iz pregleda deležev opazimo, da ne glede na razred, ki ga poučujejo, največji delež
ve, da je s pravilno uporabo tehnologij mogoče preprečiti zdravstvene težave, najti
ravnovesje med virtualnim in resničnim svetom ter o tem ozaveščajo tudi svoje
učence.
Na podlagi izsledkov naše raziskave pa lahko sklepam, da je med našimi anketiranimi
učiteji in profesorji ter njihovo ozaveščenostjo o vplivu IKT na telesno in duševno
počutje dokaj velika.
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
V današnji dobi smo priča informacijski revoluciji in s tem digitalni ločnici, ki označuje
spremembe v družbi. Če hočemo ostati v koraku s časom, se moramo znati
prilagoditi, biti fleksibilni, iznajdljivi in se biti pripravljeni izobraževati. Čelebić in
Rendulić (2012, str. 3) pravita, da je biti danes računalniško nepismen, biti brez
možnosti sodelovanja v družbi, zato je digitalna kompetenca ena od osmih ključnih
kompetenc, ki se nanaša na samozavestno, varno in kritično uporabo IKT.
Zavedati se moramo, da vse omenjene spremembe v družbi, kot so informacijska
revolucija in digitalna ločnica, vplivajo tudi na učenje in poučevanje. Transformativna
narava IKT je močno spremenila naš izobraževalni sistem in bistveno vplivala na
učitelje in njihove kompetence za poučevanje in učenje, oziroma na pedagoško
digitalno kompetenco (Hardinsky 2018, str.3).
V naši magistrski nalogi smo se odločili raziskati pedagoško digitalno kompetenco
učiteljev, učiteljic ter profesorjev in profesoric osnovnih in srednjih šol v Novem
mestu in okolici. Za potrebe raziskave smo uporabili dva, že obstoječa in v več
raziskavah preizkušena vprašalnika, TET SAT in vprašalnik, ki preverja TPACK znanje
(Pedagoško tehnološko vsebinsko znanje) in ki smo jih za potrebe naše raziskave
skrajšali in priredili. Postavili smo si sedem hipotez.
Zanimalo nas je, kako različni dejavniki (starost, spol, šola, na kateri poučujejo,
predmeti, ki jih poučujejo, starost otrok, ki jih poučujejo, število let poučevanja, IKT
izobraževanja, ki so se jih udeležili v času poučevanja in mnenje o podpornosti
šolskega okolja) vplivajo na njihovo pedagoško digitalno kompetenco.
V naši raziskavi je sodelovalo 135 anketirancev, od katerih je bilo sedem takšnih, ki
so odgovorili le na prvi dve vprašanji ankete, zato smo te v nadaljevanju izločili iz
analize. Rezultati, ki so v raziskavi predstavljeni, temeljijo na vzorcu 128 anket.
Prevladujejo ženske, torej učiteljice in profesorice, si predstavljajo 70,3 % celega
vzorca, učitelji in profesorji pa predstavljajo 29,7 %. Največji delež anketirancev
spada v starostno skupino od 35 do 44 let (28,1 %) in 45 do 54 let (28,1 %). Sledijo
anketiranci, ki so stari od 22 do 34 let (25,0 %) in tisti, ki spadajo v najstarejšo
starostno skupino, 55 let in več (18,0 %). Glede šole poučevanja so bili anketiranci
razvrščeni dokaj enakomerno, in sicer 37,5 % predstavlja tistih, ki poučujejo na
srednji poklicni in srednji strokovni šoli, 35,9 % jih poučuje na osnovni šoli in 35,2 %
na gimnaziji. Največji odstotek vseh anketirancev poučuje naravoslovne predmete
(20,5 %), jezike (19,7 %) in razredni pouk (13,9 %).
V sklopu hipotez 1, 2 in 3 smo uporabili vprašalnik, ki preverja znanje TPACK.
Ugotavljali smo, kako spol, starost in leta poučevanja vplivajo na tehnološko in pa
pedagoško tehnološko znanje učiteljev in profesorjev. Že na začetku raziskave smo iz
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nekaj raziskav, ki smo jih za potrebe magistrskega dela analizirali, ugotovili, da se
največje razlike pri digitalnih kompetencah pojavljajo glede na starost učiteljev. Kot
primer lahko izpostavimo Borin in Šerbec (2016), ki sta prišli do ugotovitev, da je
dejavnik, ki na pedagoško digitalno kompetenco učiteljev pomembno vpliva, starost.
Ta pojav sta razlagali s fenomenom »digitalnih priseljencev« oziroma z digitalnim
razkorakom med generacijami (Šerbec in Borin 2016, str. 1336).
Tudi rezultati naše raziskave so pokazali podobno. Mlajši učitelji, ki so ob sodobni
tehnologiji odrasli in je bila ta del njihovega izobraževanja, so menili, da so spretnejši
pri uporabi IKT. Menili so, da jo uporabljajo pogosto in da so seznanjeni z novimi
tehnologijami. Najmlajša skupina anketiranih učiteljev in profesorjev, starih od 22 do
34 let, je poudarila, da znajo izbrati IKT, ki so primerne za izboljšanje vsebine učne
ure, da pri pouku z IKT preizkušajo kaj, pri čemer še niso suvereni itn.
Poleg starosti smo ugotavljali tudi vpliv spola in števila let poučevanja. Naši rezultati
kažejo, da omenjena dejavnika na tehnološko in pedagoško tehnološko zanje
učiteljev in profesorjev, ki smo jih anketirali, nimata bistvenega vpliva. Pojavljajo se
nekatere razlike, vendar so minimalne. Na podlagi naših rezultatov lahko za vzorec
sklepamo, da imata na digitalne kompetence spol in število let poučevanja bolj malo
vpliva. Na širšo populacijo naših ugotovitev ne moremo posploševati, saj imamo
majhen vzorec, lahko pa za naše anketirance menimo, da ni pomembno, koliko časa
posameznik na šoli poučuje in kakšnega spola je, pomembno je, kakšen je njegov
odnos do IKT in njene uporabe pri pouku in poučevanju. Nekateri imajo že ustaljene
vzorce poučevanja in jim vključevanje v IKT predstavlja izziv, spet drugi se v ta svet
uspešneje in hitreje vključujejo.
V nadaljevanju raziskave smo si postavili hipoteze 4, 5, 6 in 7. Preverjali smo jih z
vprašanji iz TET SAT vprašalnika za preverjanje pedagoške digitalne kompetence.
Vsako hipotezo smo namenili preverjanju enega področja pedagoške digitalne
kompetence (Digitalna pedagogika, uporaba in izdelava digitalnih vsebin, digitalno
komuniciranje in sodelovanje ter digitalno državljanstvo). Zanimalo nas je, ali se
omenjena področja pedagoške digitalne kompetence razlikujejo glede na
podpornost šole do vključevanja IKT v pouk, strokovno usmerjenost šole, na kateri
poučujejo (osnovna šola, srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija), število
izobraževanj, povezanih z IKT, ki so se jih udeležili v času poučevanja in starost otrok,
ki jih poučujejo.
Ugotovili smo, da pri naših anketirancih podpornost šolskega okolja na vključevanje
IKT v pouk, do neke mere vpliva na prvo področje pedagoške digitalne kompetence Digitalno pedagogiko, saj se vpliv podpornosti v manjši meri pokaže samo pri
vprašanju o načrtovanju in izpeljavi pouka s pomočjo IKT. Tisti, ki so svoje šolsko
okolje označili za bolj podporno, se bolj strinjajo s trditvijo, da IKT pri pouku
uporabljajo sistematično in kritično in za uspešno vključitev IKT v pouk ustrezno
preoblikujejo svoje strategije učenja.
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Na naslednje področje Uporaba in izdelava digitalnih vsebin strokovna usmerjenost
šole nima bistvenega vpliva.
Tudi udeležba v izobraževanj, povezanih z IKT nima bistvenega vpliva na področje
Digitalno komuniciranje in sodelovanje. Ne glede na to, koliko IKT izobraževanj so se
anketiranci udeležili v dosedanjih letih poučevanja, med učitelji in profesorji na tem
področju digitalne pedagoške kompetence ni večjih razlik.
V zadnjem področju pedagoške digitalne kompetence Digitalno državljanstvo smo
raziskovali, kako na omenjeno področje vpliva starost učencev. Tako kot pri prej
omenjenih področjih pedagoške digitalne kompetence, tudi pri zadnjem področju
lahko za naš vzorec učiteljev in profesorjev sklepamo, da starost učencev, nima
posebnega vpliva na Digitalno komuniciranje in sodelovanje oziroma na veščine za
varno obnašanje na spletu, varovanje svoje in tuje zasebnosti ter svojega zdravja in
okolja.
V drugem delu naše raziskave smo ugotovili, da na vseh štirih področjih pedagoške
digitalne kompetence, ki smo jih preverjali z vprašalnikom TET SAT, nobeden od
dejavnikov na posamezna področja pedagoške digitalne kompetence nima
bistvenega vpliva. Sklepamo, da so takšni rezultati posledica dejstva, da je IKT v naša
življenja vključen že do takšne mere, da dejavniki, kot so število IKT izobraževanj, ki
so se jih učitelji udeležili, spol, podpornost šolskega okolja do vključevanja IKT,
število let poučevanja, starost otrok in vrsta šole, na kateri poučujejo, nimajo večjega
vpliva na razvoj pedagoške digitalne kompetence.
Iz izsledkov naše raziskave pri vseh področjih digitalne kompetence lahko opazimo
tudi, da so anketiranci, ne glede na različne dejavnike (z izjemo starosti, kjer je bil
razkorak med mlajšimi in starejšimi učitelji bolj opazen), ki naj bi vplivali na njihovo
pedagoško digitalno kompetenco, svoje zmožnosti ocenjevali dokaj visoko. V večini
primerov so bili anketiranci mnenja, da spadajo med srednje ali bolj digitalno
kompetentne. Takšne samoocene si lahko razlagamo bodisi tako, da je IKT v današnji
družbi postala neizogiben del naših življenj in šolsko okolje ni izjema. Učitelji so se
posebno zadnjih nekaj let primorani soočati z novimi IKT, ki jih šole uvajajo v svoj
sistem (e-asistent, E- redovalnica, Moodle, interaktivna tabla itd.) Šole in osebje se
tako zavedajo, da je treba kompetence nenehno razvijati in nadgrajevati, zato nas
takšen rezultat raziskave ne preseneča.
Po drugi strani pa velja izpostaviti Ala-Mutko (2011, str. 36), ki je v svojem članku o
digitalnih kompetencah dejala, da je skozi samoevalvacijske vprašalnike težje dobiti
verodostojne rezultate, saj ljudje, ki jih uporabljajo, pogosto precenjujejo svoje
spretnosti.
Raziskava Survey of Schools: ICT in education (2013) dokazuje, da dve tretjini
učiteljev v evropskih šolah pozna pozitivne vplive IKT na pouk in delovanje svojih
učencev ter se za uporabo IKT pri pouku usposabljajo tudi v svojem prostem času.
Hkrati pa je kljub naklonjenosti dejanska raba IKT pri pouku še vedno prenizka.
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Menimo, da bi za bolj relavantne podatke v prihodnosti morali združiti različne
načine preverjanja in merjenja digitalne kompetence, saj je ta širok pojem in zajema
različna znanja in spretnosti. Poleg samoevalvacijskega vprašalnika, ki smo ga
uporabili bi za boljši vpogled v pedagoške digitalne kompetence lahko uporabili
digitalne naloge, ki bi jih na koncu reševanja ocenili. Boljši in zanesljivejši vpogled bi
dobili tudi s hospitacijami pri pouku.
Na tem mestu se vprašamo tudi, kaj bi lahko še pripomogli k izboljšanju vseh
področji pedagoške digitalne kompetence. Za začetek je pomembno, da se učitelji in
profesorji zavedajo, kakšna je njihova digitalna kompetenca oziroma katera področja
te so pri njih močneje in šibkeje razvita. Za potrebe tega so na spletu dostopni
samoevalvacijski vprašalniki (TET SAT vprašalnik), ki učiteljem dajo možnost
samopreverjanja.
V nadaljevanju menimo, da bi se za razvoj digitalne kompetence lahko aktivneje
udeleževali spletnih tečajev in izobraževanj, ki so na voljo v sklopu različnih projektov
(npr. MOOC – Massive Online Open Courses v sklopu projekta MENTEP) oziroma da
bi takšni tečaji in programi postali del usposabljanja, ki bi ga morali biti deležni vsi
učitelji.
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7. PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik o digitalnih kompetencah učiteljev in profesorjev izbranih
osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in okolici

Spoštovani, Sem Tina Dragovan, študentka zadnjega letnika magistrskega študija
Andragogika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V svoji magistski nalogi želim ugotoviti
kakšne so digitalne kompetence učiteljev in učiteljic ter profesorjev in profesoric
osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in okolici. V ta namen sem pripravila anketo,
ki je popolnoma anonimna in za katero vam bom hvaležna, če jo izpolnite.

1. Spol. Obkrožite črko pred odgovorom 1) Moški 2) Ženska
2. Starost. Obkrožite črko pred odgovorom.
1. od 22 do 34
2. od 35 do 44
3. od 45 do 54
4. 55 in več
3. Na kateri šoli poučujete? Obkrožite črko pred odgovorom.
1. Osnovna šola
2. Gimnazija
3. Srednja poklicna in strokovna šola
4. Razred, ki ga poučujete? Obkrožite odgovor.
1. 1. triada (1. do 3. razred)
2. 2. triada (4. do 6. razred)
3. 3. triada (7. do 9. razred)
4. srednja šola
5. Koliko let že poučujete? Napišite odgovor.
1. 5 let in manj
2. od 6 do 10 let
3. od 11 do 15 let
4. od 16 do 20 let
5. od 20 do 30 let
6. 30 let in več
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6. Koliko izobraževanj povezanih z IKT ste se udeležili v času poučevanja?
Napišite odgovor.
1. 0
2. 1-4
3. 5-9
4. 10-15
5. 16 in več

7. V tabeli označite, v kolikšni meri se strinjate s trditvami.
Sploh se Ne
ne
strinjam
strinjam se

1. Sem spretna/spreten pri
spoznavanju in uporabi novih
tehnologij, digitalnih okolij in
orodij.
2. Sem spretna/spreten pri
reševanju tehnoloških težav.
3. Z lahkoto usvajam
tehnološko znanje.
4. Sem seznanjena/seznanjen
z novimi tehnologijami.
5. Pogosto uporabljam
tehnologijo.
6. Menim, da dobro poznam
IKT, ki jih imam na razpolago
za poučevanje in izvedbo
pouka.
7. Če bi imela/imel na voljo
več časa, bi se lažje in
pogosteje odločala/odločal
za spoznavanje in uporabo
digitalnih in tehnoloških
novosti.
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Niti
se Strinjam Popolnoma
strinjam,niti se
se strinjam
se
ne
strinjam

8. Znam izbrati primerne
tehnologije, ki izboljšajo moj
učni pristop.
9. Znam izbrati primerne
tehnologije, ki izboljšajo
učenčevo sposobnost učenja.
10. Uporabo tehnologij lahko
prilagodim različnim učnim
aktivnostim.
11. Znam izbrati tehnologije,
ki izboljšajo vsebino učne
ure.
12. Za poučevanje v razredu
znam izbrati IKT, ki izboljšajo
tisto kar učim, kako učim in
tisto česar se učijo učenci.
13. Menim, da uporaba IKT
izboljša kakovost poučevanja,
učenja in izvedbe pouka.
14. Med poukom z IKT
poskusim tudi kaj, pri čemer
še nisem popolnoma
suverena/suveren.
15. Sem
motivirana/motiviran za
uporabo in uvedbo digitalnih
novosti v pouk.
16. Če bi imela/imel na voljo
izobraževanja in različne
oblike pomoči, bi se
pogosteje odločala/odločal
za uporabo tehnoloških
novosti pri pouku.
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Prosim, obkrožite črko pred odgovorom.

8. Kako načrtujete in izpeljujete pouk s pomočjo IKT?
1. Z uporabo IKT za poučevanje in učenje nimam izkušenj, oziroma jih imam zelo
malo.
2. IKT sicer uporabljam kot podporo pri poučevanju in učenju, vendar menim,
da za topotrebujem več znanj.
3. IKT pri pouku uporabljam sistematično in kritično in za uspešno vključitev IKT
v pouk ustrezno preoblikujem svoje strategije učenja.
9. Kako pri načrtovanju in izvedbi pouka uporabljate digitalna orodja (npr.
spletne učilnice, Google Doc, e-Redovalnica, e-Asistent...) in digitalna učna
okolja (npr.Moodle)?
1. Nimam dobrega pregleda nad razpoložljivimi orodji za poučevanje in učenje
in nad digitalnimi učnimi okolji, zato jih ne uporabljam.
2. V razredu občasno uporabljam digitalna orodja, vendar ne znam izbrati
najustreznejših orodji za namene poučevanja. Tudi digitalna učna okolja
uporabljam redko.
3. Samozavestno uporabljam digitalna orodja in učna okolja, pri tem pomagam
tudi sodelavcem.
10. Kako izbirate, prilagajate in vrednotite digitalne vsebine za učenje in
poučevanje?
1. Za namen pouka redko iščem učne vsebine preko speta, raje uporabljam
klasične papirne/analogne vire (npr. knjige in učbenike).
2. Znam poiskati in uporabljati lahko dostopne digitalne učne vsebine, ki so
primerne za uporabo pri pouku posameznih predmetov in pripravo za pouk.
3. Kombiniram različne digitalne vire in jih kritično ovrednotim. Tudi učence
usmerjam pri izbiri in kritičnem vrednotenju vsebin.
11. Kakšna so vaša znanja za vključevanje digitalnih orodji za izdelavo različnih
vsebin (PowerPoint, Prezi, Photostory...)?
1. Bolj malo vem o digitalnih orodjih za izdelavo različnih vsebin in jih ne
uporabljam pri pouku.
2. Poznam nekaj digitalnih orodij za izdelavo različnih vsebin (enostavne
digitalne vsebine,kot so besedila, slike) za pripravo digitalnega izdelka ali
vsebine in jih včasih vključim v pouk.
3. Vire vključujem in jih znam preoblikovati ter prilagoditi zato, da izdelam
želene vsebine v različnih oblikah, vključno z multimedijsko (npr. besedilo,
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tabele, slike, avdio, video). Učence spodbujam k pripravi lastnih vsebin.
12. Kako poznate in razumevate avtorske pravice in licence med učitelji?
1. O avtorskih pravicah in licencah ne vem dovoj in se s tem pri pripravi pouka in
poučevanju ne ukvarjam.
2. Vem, da so nekatere vsebine, ki jih najdem na spletu, zaščitene z avtorskimi
pravicami, vendar ne vem, kako prepoznati, katero gradivo lahko uporabim in
katero ne.
3. Skrbim za to, da moji učenci (glede na starost) vedno upoštevajo avtorske
pravice
in
licence
(prosto
dostopni viri
in
licence).
Pri
ustvarjanju/iskanju/izmenjavi vsebin vedno upoštevam avtorske pravice in
licence.
13. Kako komunicirate z učenci, učitelji in starši izven učilnice?
1. Zelo redko/nikoli ne uporabljam digitalnih komunikacijskih poti.
2. Uporabljam nekatere digitalne komunikacijske poti (e-pošta, družabna
omrežja).
3. Analiziram ciljne skupine in učne cilje in na podlagi tega izberem ustrezna
digitalna komunikacijska orodja.
14. Kakšne so vaše sposobnosti izmenjave digitalnih učnih virov in informacij z
učenci?
1. Z učenci si običajno ne izmenjujem digitalnih informacij in digitalnih učnih
vsebin.
2. Vem, kako si izmenjevati digitalne vsebine z učenci, vendar tega ne počnem
pogosto.
3. S svojimi učenci si izmenjujem digitalne vsebine in omogočam izmenjavo le
teh v različnih oblikah in okoljih.
15. Ali se vključujete v spletne skupnosti za učitelje ali učence (npr. Skupine na
družabnih omrežjih)?
1. Ne poznam nobene spletne skupnosti za učence in učitelje.
2. Poznam spletne skupnosti za učence in učitelje in občasno preverjam
aktivnosti, da dobim navdih za pouk.
3. Poznam omenjene spletne skupnosti, jih redno uporabljam in vanje dodajam
tudi vsebine in komentarje.
16. Ali se vključujete v spletna izobraževanja za strokovni razvoj in za razvoj
digitalnih kompetenc (npr- e-seminarji, spletne tečaje)?
1. Nikoli ne sodelujem pri spletnem strokovnem izobraževanju.
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2. Aktivno sodelujem pri spletnem strokovnem izpbraževanju in pridobljeno
znanje uporabljam pri pouku.
3. Občasno iščem spletne izobraževalne možnosti za izboljšanje svojih
kompetenc.
17. Poznate učinkovite strategije za odkrivanje nesprejemljivega spletnega
vedenja in tveganja za učence (npr. kibernetsko nasilje, prevare)?
1. Slabo poznam kibernetsko nasilje in druge oblike neprimernega spletnega
vedenja, ki lahko vplivajo na moje učence.
2. Znam prepoznati nesprejemljivo spletno vedenje, vendar nimam strategij za
odziv nanj ali za ustrezno ravnanje.
3. Znam pomagati učencem, da se naučijo, kako uporabiti strategije za
prepoznavanje in ustrezno ravnanje na neželeno spletno vedenje, zlasti
kibernetsko nasilje.
18. Kako na spletu varujete svoje osebne podatke, spoštujete zasebnost drugih
in k temu usmerjate učence?
1. Ne vem veliko o tem, kako varovati svojo zasebnost in osebne podatke, ko
sem na spletu.
2. Poznam osnove o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, vendar imam
težave pri udejanjanju tega v praksi.
3. Razumem problematiko varovanja podatkov, pri svojem delu varujem gesla
ter spoštujem zasebnost drugih. O tem ozaveščam tudi učence.
19. Ste ozaveščeni o vplivu IKT na telesno in duševno počutje?
1. Ne vem kaj dosti o telesnih in duševnih zdravstvenih tveganjih, povezanih z
uporabo tehnologije.
2. Vem, da lahko tehnologija zaradi nepravilne uporabe vpliva na moje zdravje,
vendar ne vem veliko o tem, kako to preprečiti.
3. Vem, da je s pravilno uporabo tehnologij mogoče preprečiti zdravstvene
težave. Vem, kako najti pravilno ravnovesje med virtualnim in resničnim
svetom. O tem ozaveščam tudi učence.
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Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in
andragogiko

Spodaj podpisana Tina Dragovan, izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom
Pedagoške digitalne kompetence učiteljev in profesorjev osnovnih in srednjih šol v
Novem mestu in okolici, v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in z veljavno zakonodajo.

Ljubljana, avgust 2019

Tina Dragovan
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