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Kažejo se jasne spremembe vloge učitelja, ki danes ni več edini vir informacij in znanja, pač
pa se krepi njegova vloga svetovalca v učnem procesu. V ogromni količini informacij se mora
učenec naučiti učenja in izbiranja ustreznih informacij, da si s tem zagotovi kakovostno
znanje. Vsak posameznik se mora tako vedno bolj zavedati, katere učne strategije in učni stili
mu zagotavljajo najbolj kakovostno izobraževanje. Izjemnega pomena je samoregulacijsko
učenje, pri katerem gre za načrtovanje in spremljanje kognitivnih in čustvenih procesov, ki so
potrebni za uspešno obvladovanje nalog. Vse to omogoča posameznikom, da se kakovostno
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ABSTRACT
Title: Students’ experience with e-learning at the Department of educational studies

Abstract: In the last few decades we all have been part of a rapid development of
informational and communicational technologies, which have influenced, on one hand, the
society and its economical systems and, on the other hand, education. Because of the process
of lifelong learning, which now encompasses all generations, and the expansion of
informational and communication technologies, the educational system is changing too. No
one today has as much time as before, which is the reason why so many people opt for elearning. But there is a difference between blended learning and e-learning. We can also
recognize the changed role of the teacher, who is no longer the only source of information,
but has become a guide in the learning process. The student now has to learn how to learn,
learn how to collect all information and, at the same time, recognize his own educational
strategies and educational styles that add quality to his learning process. Self-regulated
learning has a very big influence in organizing different educational processes. And being
aware of all this allows us to learn outside the school as well as in it.
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I.

UVOD

1 OPREDELITEV TEME
Danes živimo v času nenehnih sprememb, kjer sta prilagodljivost in vsakodnevno
spoznavanje nečesa novega del vsakdana. Spremembe se dogajajo na vseh sferah družbenega
življenja in k temu veliko pripomore tudi stalna uporaba računalnika. Če primerjamo šolo
nekoč in danes, lahko opazimo, da gre za velike premike. Ne zgolj zaradi načina poučevanja,
pač pa tudi zaradi palete možnosti, ki jih imajo udeleženci izobraževalnih sistemov pri učenju.
V sodobnem času lahko govorimo o razvoju novih izobraževalnih praks in s tem o drugačnem
izobraževanju v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem. Ob vseživljenjskem učenju, ki
dobiva danes vedno večji pomen, se razvija tudi tehnologija in prav informacijskokomunikacijska tehnologija predstavlja enega od stebrov sodobnega izobraževanja.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije je torej postala osnova posameznikovega
izobraževanja in s tem tudi življenja. Ker sama pri poučevanju tujega jezika uporabljam
interaktivno tablo in e-šolo, se zadevam, kako pomembno je, da je naša populacija
računalniško pismena. In prav zaradi lastne izkušnje sem se odločila to diplomsko nalogo
posvetiti e-izobraževanju in njegovemu pomenu. Zaradi lastne odgovornosti, ki jo mora
izkazovati posameznik pri e-izobraževanju, pa smo se ukvarjali tudi z učnimi stili in učnimi
strategijami, pri katerih smo posebno pozornost namenili tudi samoregulacijskemu učenju. Pri
eksperimentu, ki smo ga izvedli, smo se osredotočili na študente tretjega in četrtega letnika
Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Prvi, teoretični del, je razdeljen na pet poglavij. Takoj po uvodu se drugo poglavje še posebej
posveča informacijsko-komunikacijski tehnologiji (v nadaljevanju: IKT). Poglavje je
razdeljeno na tri podpoglavja, in sicer na opredelitev same dejavnosti z IKT, njeno uporabo in
uporabo računalnika v izobraževanju. V tretjem poglavju so predstavljene osnove eizobraževanja, kjer pojasnimo zgodovino e-izobraževanja, pri čemer se najprej ustavimo pri
študiju na daljavo kot možnem predhodniku e-izobraževanja, nato pojasnimo razliko med
delno tehnološko podprtim in celostnim e-izobraževanjem. Prav tako so predstavljene tudi
možne prednosti in lastnosti e-izobraževanja. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi stanja
in prihodnosti v e-izobraževanju, podani so podatki o njegovem stanju v Evropi in Sloveniji
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ter predvidene napovedi za prihodnost. V šestem poglavju pa je predstavljen pomen učnih
stilov in strategij v e-izobraževanju.
Drugi, empirični del diplomske naloge pa najprej opredeli raziskovalni problem,
metodologijo, nato pa prikažemo rezultate in interpretacijo anketnih vprašalnikov, ki so jih
izpolnili študentje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani po zaključku e-izobraževanja. Anketne vprašalnike smo izvedli pri predmetu
Izbrane metode andragoškega dela, ki ga poslušajo študenti in študentke 4. letnika in pri
predmetu Metode izobraževanja odraslih, ki ga poslušajo študenti in študentke 3. letnika.
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II.

TEORETIČNI DEL
2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Predstavljati si življenje brez IKT je dandanes zelo težko, pa naj gre za njihovo uporabo v
poslovne ali osebne namene. Govori se namreč, da moč družbe ni denar v rokah
posameznikov, temveč informacije in znanje v rokah mnogih, kar pa je mogoče le, če smo
uporabniki teh tehnologij (Bučar in Stare 2005, str. 9). Informacijsko-komunikacijska
revolucija je razlog, da se svet ne deli le na revne in bogate, pač pa tudi na hitre in počasne.
Želja, da ostanemo na strani hitrejših, boljših, torej na strani zmagovalcev pa zahteva od nas
fleksibilnost, prilagodljivost, kreativnost, inovativnost, uporabo tehnologije, pridobivanje
znanj, pripravljenost na stalne spremembe in vseživljenjsko učenje. Pripravljenost na novo
dobo interneta, kjer je lahko vsak povezan z vsakim ob katerikoli uri, kjer ima oseba v Evropi
enake možnosti za pridobivanje informacij kot na primer v Ameriki. Omogočajo namreč
široko komunikacijo in sodelovanje. Prav zaradi fleksibilnosti in možnosti, ki jih ponujajo, je
prišlo v zadnjih petnajstih letih do izjemnega povečanja uporabe IKT na različnih področjih
(prav tam). Zavedati pa se je potrebno, da je »področje e-izobraževanja obsežno in hitro
spreminjajoče« (Bregar idr. 2010, str. 5).
Kot pravita avtorja Bučar in Stare (2005, str. 7), so se s hitrim razvojem informacijskokomunikacijskih tehnologij temeljito spremenila pravila poslovanja, ki so bila značilna za
industrijsko dobo. Obvladovanje sprememb, povezanih z IKT, je po njunem mnenju ključ do
uspeha. Ko pa temu prištejemo še inovativnost, dobimo dvig produktivnosti, višjo
konkurenčnost in s tem tudi socialne spremembe. Podjetja ali organizacije, ki ne poskrbijo za
naložbe v IKT, lahko kar hitro ostanejo na repu med kompetenco (prav tam).
Kot je bilo rečeno v prejšnjem odstavku, je razvoj IKT zelo hiter, pri čemer je glavni cilj, da
se posameznikom omogoči neoviran dostop do interneta ter uporaba raznih spletnih aplikacij.
Danes je ob samih aplikacijah zelo pogosta tudi uporaba oblaka. Vsak, ki ima dostop do
interneta, ima namreč prav tako možen dostop do oblaka, na katerem dostopa do vseh svojih
želenih podatkov. Trend kaže, da bomo imeli v prihodnosti vedno manj programov shranjenih
na osebnih računalnikih, saj se bo vedno več storitev uporabljalo v oblaku na internetu
(Derenčin 2009, str. 3). Še zmeraj pa izobraževanje poteka, kot pravi Jereb (1986, str. 21),
9

predvsem na osebnih računalnikih posameznikov. Osnova za to so »mrežne baza podatkov, ki
so shranjene na nekem računalniku, vendar jih lahko dosegamo in uporabljamo preko svojega
gesla tudi na drugih« (prav tam, str. 22).

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije postaja izjemno pomembna za rast
produktivnosti in povečanje kakovosti življenja skozi vse sfere gospodarstva in družbe, ki
odločilno vplivajo na uspešnost podjetij in nacionalnih gospodarstev. Inovacije, povezane z
IKT, prinašajo za posameznika in družbo vedno nove priložnosti, tveganja in izzive, saj imajo
velik vpliv na njihovo konkurenčnost (Bučar in Stare 2005, str. 13). S pomočjo IKT je dostop
do komunikacije ter interakcije med posamezniki, državljani in institucijami veliko lažji.
Hkrati pa se spreminja organizacijska struktura podjetij ter vsebina in dostopnost javnih
storitev (prav tam, str. 15).
Informacijske in telekomunikacijske tehnologije se opredeljuje kot »elektronsko zajemanje,
procesiranje, shranjevanje in komuniciranje, ki temelji na digitalni informaciji sestavljeni iz
enic in ničel« (Berce v prav tam, str. 153).

2.1. OPREDELITEV IKT DEJAVNOSTI
O enotni opredelitvi IKT lahko začnemo govoriti, ko leta 2000 OECD objavi prvo analizo
IKT dejavnosti, ki temelji na primerljivih podatkih med državami ob uporabi standardne
definicije, ki jo je pripravila delovna skupina za indikatorje informacijske družbe (Bučar in
Stare 2005, str. 13).
Delovna skupina OECD za indikatorje informacijske družbe je že leta 1998 opredelila
informacijsko-komunikacijske tehnologije na podlagi naslednjih načel [OECD] »proizvodi
predelovalnih dejavnosti morajo biti namenjeni funkciji obdelave in posredovanja podatkov, s
prenosom in prikazom vred; morajo uporabljati elektronsko obdelavo za odkrivanje, merjenje
in/ali snemanje fizičnih pojavov ali za nadzor fizičnih procesov. Proizvodi storitvenih
dejavnosti pa morajo biti namenjeni omogočanju obdelave in posredovanja podatkov po
elektronski pošti« (prav tam, str. 20).
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V slovenski prostor je po mnenju Gerliča (2000, str. 26) IKT prišla hitreje, kot se sploh
zavedamo. Jasno je, da se moramo pri vpeljevanju te tehnologije čim bolj osredotočiti na
njeno ustrezno uporabo. Ker pa je njena uporaba v izobraževanju »odvisna od tehničnih,
ekonomskih, organizacijskih, socioloških in pedagoško-psiholoških, didaktičnih dejavnikov,
je potrebno vsem, ki poučujejo in tistim, ki se učijo, omogočiti smiselno in organizirano
pridobivanje in nadgrajevanje informacijskih znanj« (prav tam, str. 27).
IKT pa se pri pregledu literature včasih enači s terminom informacijska tehnologija (v
nadaljevanju: IT). Dejstvo je, da se večinoma uporabljata kot sinonima, a kljub temu obstajajo
primeri, ko se najdejo razlikovanja. IT se tako nanaša na uporabo računalniške opreme za
upravljanje z informacijami (Derenčin 2009, str. 27). IT je definirana kot »znanost in
tehnologija uporabe računalnikov in druge elektronske opreme za shranjevanje informacij«
(Oxford Advanced Dictionary v prav tam, str. 15). Po drugi strani pa Svete definira IKT kot
»sposobnost, znanje, spretnost oz. tehniko, da predvsem z uporabo strojev in naprav, ki
omogočajo informacijske dejavnosti, dosežemo želene rezultate« (Svete v prav tam, str. 15).
Med informacijske dejavnosti pa spadajo zbiranje, obdelava in prikaz podatkov ter predvsem
prenos podatkov. Pri obeh pa gre za rabo računalniške, strojne in programske opreme ter za
delo s podatki. Razlika je le, da se pri IKT-ju daje večji poudarek na prenosu podatkov, pri
IT-ju pa na njihovem shranjevanju in obdelavi (Derenčin 2009, str. 15).
Nove tehnologije in nova paradigma znanja prinaša spremembe v sodobno družbo. Ena od
značilnosti uporabe novih tehnologij je uvajanje inteligentnega okolja (smart phone, smart
car). Obdobje, vezano na uporabo IKT, se imenuje obdobje informacijske družbe, ki jo
spremljajo številne novosti, s stalno spremenjeno ponudbo in povpraševanjem po izdelkih in
storitvah (Berce v Bučar in Stare 2005, str. 153).

2.2. UPORABA IKT DEJAVNOSTI
V zadnjih desetletjih informacijsko-komunikacijska tehnologija zaznamuje spremenjen odnos
do znanja in ustvarjanja dobrin. Globalna ekonomija postavlja izobraževalnemu sistemu nove
zahteve (Čampa v Drol Koblar 2004, str. 110). Za pedagogiko je sicer medijska tehnologija
ostala nekoliko na obrobju, jo pa zato bolj podrobno analizirajo in raziskujejo psihologija
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učenja, pedagoška psihologija in informatika. Novi mediji omogočajo predvsem nove,
drugačne in hitrejše oblike komunikacije. Kar je lahko med drugim tudi vprašljivo, je uporaba
novih medijev za simulacijo realnega in irealnega sveta. A v našem primeru odpira prostor za
konstrukcijo novih svetov oz. realnosti in s tem nove možnosti izkušenj, katerih namen je
pedagoški (Drol Koblar 2004, str. 111).
Strategije, značilne za tradicionalne šolske sisteme so »vaja in utrjevanje, poučevanje,
simulacije, računalniška učila, strategija dialoga in iskanja informacij« (prav tam). IKT nam v
prvi vrsti nudijo možnost reševanja tradicionalnih nalog v rutinski obliki. Dlje od tega pa že
sežejo neposredna komuniciranja po elektronski pošti ali videokonferencah. Na eni strani
udeleženci spleta tako uporabljajo informacije drugih, na drugi strani pa ustvarjajo svoje
informacije in jih ponujajo naprej (prav tam).
Medijska kompetenca je po Drol Kobalovi (prav tam, str. 112) »sposobnost, da se posameznik
znajde v uporabi vseh medijev«. Uporabnike je torej potrebno usposabljati za svet, ki ga
mediji oblikujejo po svoje. Omenjena kompetenca se nanaša na znanje, dojemanje in analizo
medijev. Znanje o medijih in medijskih sistemih je osnova medijske kompetence, saj je
medije potrebno razumeti in vsebine analitično opazovati. Uporabniki morajo biti
usposobljeni, da bodo tudi pravico do uporabe medijev znali zagovarjati, posledice medijev
pa tematizirati z vidika socialnih odnosov. Aktivno postavljanje in upravljanje z mediji pa je
prav tako pomembno kot tudi njihova funkcija razvedrila in uživanja (prav tam).
Kot poudarja Julijana Drenovec (2004, str. 105) v enem od prispevkov za zbornik »Mediji v
izobraževanju«, je ena od možnosti uporabe IKT tudi »digitalna fotografija«, ki jo je sama
uporabila pri pouku s pomočjo PowerPointa in LCD projektorja. S takšnimi predstavitvami, ki
vključujejo slikovno in zvočno gradivo, lahko namreč omogočamo bolj učinkovito učenje
različnim tipom učencev. Pomembno je, da se pri pedagoškem delu izobraževalci čim več
poslužujejo svetovnega spleta. Ker si učenci zapomnijo več, če spoznavajo svet z vsemi čutili
(vid, sluh, tip, voh, okus), ista avtorica poudarja, da jim je treba tako učenje tudi omogočiti.
Prilagoditi učenje različnim učnim tipom (abstraktno-verbalni, nazorni, tip, voh, okus)
prispeva k boljši učinkovitosti pouka. Zelo pomembna so tudi pozitivna čustva in sproščujoče
ozračje, ki zagotavljata boljše in dolgotrajnejše pomnjenje (prav tam).
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Uporaba IKT pri pouku omogoča bolj inovativen in dinamičen pristop pri podajanju snovi.
Tukaj je govora o digitalni fotografiji, izdelavi pouka s pomočjo PowerPointa, priprava in
uporaba namenskih programov ali iskanje podatkov po svetovnem spletu (prav tam, str. 106107).
Samo z uporabo računalniške predstavitve v vseh fazah učnega procesa kot motivacijsko
sredstvo pri uvajanju nove snovi ali pa tudi pri ponavljanju, utrjevanju in preverjanju, lahko
dosežemo boljše rezultate. V ta namen pa morajo biti tako udeleženci kot izobraževalci
seznanjeni z uporabo programa in osnovami grafičnega oblikovanja (prav tam).

2.2.1. Raziskave o uporabi IKT v našem prostoru
Na eni strani lahko trdimo, da sta računalnik in s tem informacijsko-komunikacijska
tehnologija že zasidrana v našem izobraževalnem sistemu, a nekje bolj, drugje manj.
Tehnologija namreč omogoča sodobnejši in kvalitetnejši pouk in poučevanje, s čimer se
večajo možnosti individualizacije ter diferenciacije. Na drugi strani pa, na primer, leta 2004 še
ne obstaja veliko raziskav, ki bi dejansko pokazale, kako se ta pričakovanja da doseči. Iz
analiz svetovne literature pa lahko glede uporabe IKT v izobraževanju ugotovimo, da so tudi
v razvitem svetu predvsem parcialne možnosti, ki pa so vezane na določena interesna
področja (Gerlič 2000, str. 20).
Gerlič poudarja, da je »podrobnejše načrtovanje, jasno zastavljanje, dobro podprte aktivnosti
e-izobraževanja iz strani države, več razvojno-raziskovalnega dela pripomoglo, da so nas
države, ki smo jih pred leti šteli za tiste, ki zaostajajo za dosežki Slovenije, dohitele v
dosežkih« (prav tam). Potrebna sta torej organiziran ter predvsem enoten razvoj IKT v
Sloveniji. V Sloveniji je na primer s projektom Računalniško-informacijsko opismenjevanje
(v nadaljevanju: RO) bil narejen pomemben korak k osnovni računalniški pismenosti
slovenskega izobraževalnega sistema (prav tam). Obenem pa se, kot navaja isti avtor, »zaradi
različnosti družbeno-ekonomskih sistemov, razvitosti, razumevanja potrebe po določeni
stopnji računalniške oz. informacijske pismenosti, informatiziranosti izobraževalnih sistemov,
itd razvoj računalniške pismenosti po državah razlikuje« (prav tam, str. 21).
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Kot kažejo raziskave o uporabi računalnika oz. IKT na posameznih področjih osnovne šole za
obdobje 1998-2003, se računalnik ne uporablja zgolj za računalniško izobraževanje, pač pa se
vključuje tudi že v zgodnjem obdobju osnovne šole na skoraj vseh predmetnih področjih. A
vendar obstajajo področja, ki so bolj zastopana kot na primer naravoslovno-matematično. Pri
vseh aktivnostih projekta RO pa je presenetljivo, da se trend uporabe IKT v šolstvu ni
bistveno spremenil (prav tam, str. 20).

Ugotovitve so bile naslednje (prav tam, str. 21):


»IKT ima pri pouku že svoje mesto pri vseh predmetih, predvsem na predmetni
stopnji, vedno bolj pa tudi na razredni.



Pogostost uporabe računalnika se zvišuje pri pouku družboslovja, pri pouku
naravoslovno-matematičnih ved pa se zmanjšuje.



Negativen trend pa je tudi pri izvajanju fakultativnega pouka in interesni
dejavnosti računalništva«.

Nekatere ugotovitve raziskave so med drugim tudi naslednje: »Računalnik se je do leta 1994
pri pouku uporabljal v učnih oblikah množičnega dela, v novejšem času pa se vidi tudi trend
samostojnega dela. Večinoma se je uporabljal v posameznih delih učne ure, najpogosteje za
pridobivanje nove snovi, pri čemer opazimo najbolj pozitivni trend leta 2000 in po njem, saj
se začne uporaba multimedijev in interneta. Tako učenci kot učitelji imajo pozitiven odnos do
uporabe računalnika pri pouku, a imajo učitelji še zmeraj premalo specialno-didaktičnih znanj
o uporabi IKT pri pouku« (prav tam, str. 24).
V srednjih šolah pa je situacija nekoliko spremenjena. V letih 1994, 1996, 1998 in 2003 se je
računalnik najpogosteje uporabljal v 4-letnih tehničnih in drugih strokovnih šolah.
Uporabljajo ga pri pouku strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnem pouku. Sledijo jim
šole z 2 ali 3-letnimi programi, poklicne šole. Na zadnjem mestu pa so gimnazije, ki pa
vendarle v zadnjem obdobju kažejo manjši pozitivni trend (prav tam, str. 26). Stvar vseh
učiteljev je, kot pravi Devjakova, »da vsak pri svojem predmetu in s svojo stroko pomaga
učencem ne le spoznavati delovanje medijev, oz. medijskih tehnologij, institucij, kategorij,
jezika in občinstva, temveč da usposabljajo učence za aktivno vlogo in za izzive prihodnosti«
(Devjak v prav tam, str. 99).
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Prav tako je eden izmed predmetov v osnovni šoli vzgoja za medije, ki je sestavni del
družboslovnega izobraževanja in vzgoje v osnovni šoli. Njen cilj je, da bi učenci v medijsko
zasičeni družbi ob dostopu do medijev znali le-te tudi analizirati ter kritično ocenjevati. Ker
pa gre za izbirni predmet pa lahko tisti učenci, ki ga ne izberejo, ostanejo brez pomembnih
znanj in veščin. Vsebina tega predmeta se bi morala tako integrirati v vsebine in cilje ostalih
predmetov, s čimer bi realizirali nekaj osnovnih, splošnih ciljev osnovne šole (Devjak v prav
tam).
Predvsem v današnjem času množičnih občil, katerega naloga je, kot pravi Manca Košir,
»omamiti oči, napolniti ušesa in zapreti usta«, je zelo pomembno, da se mladi znajo vprašati,
kaj gledajo, poslušajo ali berejo. Zelo pomembno je, da ne vidijo pomembnosti zgolj tam, kjer
jo vidijo drugi, pač pa tudi, da znajo razmišljati s svojo glavo in se po lastni, kritični presoji
tudi odločiti. Kot navaja ista avtorica v raziskavi iz leta 1995, so preživeli Slovenci s časopisi,
radiem in televizijo več kot sedem ur dnevno. Prav tako je že takrat mnogo najstnikov
preživelo več časa pred računalnikom kot v šoli ali s svojimi prijatelji. Podatki za leto 2012 so
glede na trend v zadnjih letih strmo naraščali (Košir 1995, str. 96).
Kljub nekaterim negativnostim, ki jih prinesejo mediji z ustvarjanjem iluzije bližine in
omogočanjem, da preprosto pozabimo, kdo smo pa imajo tudi pozitivno stran. Omogočajo
nam pretok informacij, kar je za današnji svet ključnega pomena, saj je tisti, ki neko
informacijo ima, v veliki prednosti pred tistim, ki je nima. Edino pomembno je znati to
informacijo poiskati, saj je včasih tudi skrita. Ne smemo namreč pozabiti, da vsak medij
deluje v nekem politično-ekonomskem okolju, v katerem je odvisen tudi od oglaševalcev,
oblasti in na koncu seveda od občinstva (Devjak v Gerlič 2000, str. 86).
Zaradi vse večje kompleksnosti IKT in zahtevnosti uporabe, je znanje in upravljanje le-tega
vedno bolj pomembna vrednost posameznika in organizacij. Današnja okolja zato »oblikujejo
organizacijske strukture, katerih osnova so učeče se organizacije, ki so znane po
prilagodljivosti, nenehni pripravljenosti na spreminjanje in na izrabo znanja« (Berce v Bučar
in Stare 2005, str. 156). Učeča se organizacija pa je pojem, ki označuje organizacijo, v kateri
zaposleni nenehno razširjajo svoja obzorja in znanje, da lahko delujejo v skladu s svojim
poslanstvom, ki je stalno izobraževanje za njene in za lastne potrebe. Ključna elementa pri

15

vzpostavitvi učeče se organizacije sta formalna izobrazba in stalno izobraževanje, ki pa se
pojavljata zaradi današnjih potreb po nenehnih novih znanjih (Bučar in Stare 2005, str. 156).
IKT dejavnosti so bile med leti 1995 in 2003 v rasti predvsem zaradi posledice dinamične
rasti IKT storitev. Razširjenost uporabe IKT je predvsem odvisna od obsega in dinamike
naložb v njih. V prvi polovici devetdesetih let je Slovenija dosegala hiter napredek, a se za
razliko od drugih držav EU v zadnjih letih ne kaže kot država s posebno nagnjenostjo k
pospeševanju naložb v IKT. Kot kažejo gibanja v Sloveniji, pri nas naložbe v IKT niso
prioriteta pri investiranju, smo pa po drugi strani glede na številne analize na prvem mestu
med tranzicijskimi državami po razvitosti telekomunikacijske infrastrukture in opreme,
razširjenosti fiksne in mobilne telefonije, števila računalnikov na prebivalca in uporabe
interneta. A obenem spadamo med zadnje države EU na področju širokopasovnega dostopa
do interneta ter razširjenosti e-poslovanja (prav tam, str. 52-53).V Sloveniji šele »začenjamo z
empiričnimi ocenjevanji IKT, čeprav so v svetovnem merilu v razvitih državah na voljo jasni
empirični dokazi, da IKT povečuje produktivnost in gospodarsko rast« (prav tam, str. 55).
Uvajanje IKT navadno privede do spreminjanja organizacije dela, pri čemer lahko trdimo, da
sta sprememba in širjenje uporabe IKT komplementarna procesa. To se je pokazalo tako v
slovenskih kot tujih analizah (Bavec 2000, str. 16). Računalniki so skozi zadnja desetletja
postajali vse bolj zmogljivi in hkrati vse bolj dostopni, zato so danes eden nepogrešljivih
delov človekovega življenja in vsakdana. In še zmeraj se razvijajo (Jereb 1986, str. 57).
Uporaba računalnika na področju izobraževanja je torej prav tako posledica hitrega razvoja
računalniške tehnologije. Tako pomeni računalnik za izobraževalno dejavnost dvojen izziv.
Njegova uporaba na eni strani predstavlja razvoj novih informacijskih tehnologij in s tem
dodatno izobraževanje posameznikov ter po drugi strani spremenjeno tehnologijo
izobraževanja. V slovenskem šolstvu je odgovor na prvi izziv uvajanje pouka računalništva in
informatike v vse programe srednjega in visokega šolstva. To se seveda lahko izvaja samo ob
ustrezni opremljenosti učilnic in predavalnic (prav tam, str. 5). Pri drugem izzivu pa se
moramo vprašati, »kako učinkovito se bo razpoložljivo opremo izrabljalo ne le pri pouku
informatike pač pa tudi v pri ostalem pouku« (prav tam, str. 6).
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2.3. UPORABA RAČUNALNIKA V IZOBRAŽEVANJU
Danes računalnike uporabljamo na različnih področjih v vzgojno-izobraževalni dejavnosti.
Slovenski avtorji so poskušali klasificirati načine uporabe računalnika pri izobraževanju.
Izhajali so iz že postavljenih kriterijev Bushnella in Allena, ki pravita, da se računalnik
uporablja v izobraževanju pri individualiziranem pouku, pri splošni organizaciji pouka in
njegovem raziskovanju, pri poučevanju računalniških ved ter pri zbiranju in obdelavi
informacij v zvezi z upravljanjem v izobraževalnih sistemih (Bushnell in Allen v Jereb 1986,
str. 23).
Na drugi strani imamo skupino sovjetskih avtorjev, ki so izhajali iz različnih nivojev sistema
izobraževanja (Jereb 1986, str. 24):


»1. nivo: upravljanje učenja in razvoja posameznega učenca



2. nivo: upravljanje izobraževalnega procesa na nivoju posamezne izobraževalne
ustanove



3. nivo: upravljanje dela skupine sorodnih izobraževalnih institucij



4. nivo: upravljanje dela izobraževalnih institucij na določenem teritoriju



5. nivo: upravljanje sistema izobraževanja celotne države«.

Če povzamemo vse vidike, uporabo računalnika klasificiramo glede na namen uporabe, pri
čemer moramo upoštevati specifična področja uporabe računalnika pri izobraževanju.
Računalnik ima lahko funkcijo pripomočka izvajalcev ali raziskovalcev vzgojnoizobraževalnih procesov, učnega sredstva ali pripomočka in obenem tudi učne vsebine, pri
čemer postaja tudi zadnje področje vedno bolj aktualno. Računalnik se namreč pojavlja na
vseh področjih človekovega življenja in dela, zaradi česar se morajo v okviru izobraževalnih
procesov čim prej seznaniti z delovanjem računalnikov. Poznavanje računalnika postaja
element splošne izobrazbe, saj bo moral vsak človek znati uporabljati računalniške storitve,
hkrati pa bomo potrebovali vedno več kadrov, ki se bodo z uporabo in izdelavo računalnikov
poklicno ukvarjali (prav tam, str. 24).
Kot pripomoček izvajalcev in raziskovalcev se uporablja predvsem kot »instrument za
testiranje, za razvoj, izdelavo in izvajanje računalniško podprtih programov, za organizacijo
pouka, za vodenje in upravljanje vzgojno-izobraževalnih sistemov ter kot instrument na
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področju pedagoško-andragoškega raziskovanja« (prav tam, str. 25). Računalnik, kot nakazuje
druga točka, torej kot učno sredstvo ali pripomoček, uporabljamo za vaje in utrjevanje,
poučevanje, dialog ali razgovor, iskanje informacij, igre, reševanje problemov ali simuliranje
(prav tam).
Lahko pa uporabo računalnika gledamo kot učno sredstvo s stališča uporabnika, kjer lahko
ločimo 3 različne načine uporabe: uporaba računalniških programov, interaktivno
programiranje in uporabo datotek (prav tam, str. 33).
To področje je raziskovalo veliko teorij, in sicer pedagoško-andragoške, organizacijske,
teorije informacij in komunikacij (prav tam, str. 35). Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji so
tako razdeljeni hierarhično na »tiste, ki jih izobraževalnemu sistemu postavlja družba, tiste, ki
jih navadno opredeljujejo posamezne stroke ob upoštevanju prejšnjih in tiste, s pomočjo
katerih skušamo uresničiti vzgojno-izobraževalne cilje, postavljene na prejšnjih dveh nivojih«
(prav tam, str. 36).
Želje, da bi ti cilji bili bolj konkretno opredeljeni, so prinesli uspeh pri sestavljanju testov
znanja in programiranem pouku. Tako so že na začetku pri sestavljanju testov znanja dajali
veliko pozornosti zajetju čim bolj ustrezne učne vsebine, da so preverjale cilje določenega
predmeta. Testi namreč ne smejo ugotavljati znanja izoliranih podatkov, pač pa uporabnost
pridobljenega znanja (prav tam).
Tudi pri programiranem pouku je potrebno čim bolj podrobno opredeliti cilje takoj na začetku
sestavljanja programiranega gradiva. Sestavljavec najprej opredeli namen, nato sledi
opredelitev učnih ciljev, sestavljanje testa za preverjanje učinkovitosti in nato oblikovanje
samih delov in sekvenc (prav tam, str. 37). To je pri programiranem pouku bistvenega
pomena, saj naj bi se »udeleženci učili čim bolj samostojno iz programiranega gradiva, iz
katerega naj bi prav tako dobili vso potrebno vodenje za predelavo učne teme« (prav tam).
Barica Marentič Požarnik se je v knjižici »Pouk s pomočjo računalnika« (Marentič Požarnik v
prav tam, str. 37) intenzivno ukvarjala z vprašanjem, katere vzgojno-izobraževalne cilje lažje
in bolj učinkovito dosegamo z uporabo računalnika. Pri tem vprašanju moramo biti pazljivi že
pri sami opredelitvi, kdaj je pouk učinkovit. Učinkovit pouk lahko oblikujemo le, če imamo
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jasno opredeljene cilje. Če le-teh nimamo, ne moremo določiti učinkovitosti pouka, prav tako
pa tudi nimamo zanesljive osnove za izbiro ustreznih metod, vsebin in sredstev. Učitelj mora
jasno vedeti, kaj mora učenec znati po koncu izobraževanja in po koncu pouka določene enote
ter s katero dejavnostjo bo učenec pokazal, da je cilj res dosegel (Jereb 1986, str. 37).

Najbolj poznana klasifikacija vzgojnih ciljev na svetu je Bloomova taksonomija (Bloom v
prav tam, str. 38) vzgojnih ciljev, ki je razdelil področje na tri skupine:


»Pretežno kognitivno ali spoznavno izobraževalno področje (znanje, obvladanje
pojmov, zakonitosti, itd.)



Pretežno psihomotorično (kjer sodelujejo razne gibalne spretnosti in veščine, npr.
učenje ravnanja z raznimi orodji, stroji, napravami, itd.)



Pretežno afektivno (čustveno-motivacijsko področje, ki obsega vzgojne smotre v
ožjem pomenu)«.

Jasno je, da ta tri področja nikoli ne najdemo izolirana enega od drugega. Pri upoštevanju
tujih izkušenj, tako v zvezi z vzgojno-izobraževalnimi cilji kot z ostalimi pedagoškimi
dejavnostmi, moramo biti pozorni, da jih ne prenašamo brez upoštevanja naše specifične
družbene situacije. Moramo pa vsekakor vnaprej opredeliti operativne cilje, saj si brez njih ne
moremo predstavljati smotrnega upravljanja pouka (Jereb 1986, str. 38).

2.3.1. Zgodovina uporabe računalnika pri izobraževanju
Že na začetku je potrebno poudariti, da se pri raziskovanju e-izobraževanja srečujemo z
različnimi pojmi, ki pa navsezadnje govorijo o računalniško podprtem učenju. V angleščini se
je prijel predvsem izraz computer assisted instruction (pouk s pomočjo računalnika). Ob
celovitem vzgojno-izobraževalnem procesu, pa lahko uporabljamo računalnik le v določeni
fazi. Za tako izobraževanje se v angleščini uporablja izraz CAT (angl. computer assisted
testing, testiranje s pomočjo računalnika) in TES (angl. tutorial evaluation system, sistem za
vrednotenje poučevanja) (prav tam, str. 7). Ob hitremu razvoju IKT pa je k vstopu te
tehnologije v učilnice prispevalo tudi dejstvo, da je računalniška oprema vse bolj dostopna
izobraževalnim ustanovam (prav tam, str. 8). Prvi sistem pouka s pomočjo računalnika so
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razvili že leta 1959 na univerzi Illionis v ZDA, imenovan PLATO I (programmed logic for
automatic teaching operations) (prav tam).
Najbolj pomembne prednosti pouka s pomočjo računalnika, ki jih navaja Jereb (1986, str. 8)
so podobne programiranemu pouku, in sicer aktivno sodelovanje izobraževancev, nudenje
takojšnje povratne informacije o pravilnosti oz. nepravilnosti učenčevega odgovora ter
dopuščanje relativno samostojne izbire učne poti in tempa učenja. Računalnik, kot opisuje
Marentič Požarnik, lahko sprejme od učenca informacije, natipkane v dogovorjenih
kombinacijah besed, številk ali drugih simbolov. Prav tako se informacija lahko posreduje
preko svetlobnega svinčnika z dotikom (Marentič Požarnik v prav tam, str. 9).
Smiseln je le tak pouk s pomočjo računalnika, s pomočjo katerega se odgovore učencev ali
študentov vrednoti ter temu primerno prilagaja proces poučevanja posameznemu
izobraževancu. Uporaba računalnika pa postaja na nekaterih študijskih področjih pravzaprav
nepogrešljiva. To so predmeti kot matematika, fizika, statistika ali biologija. Vsekakor lahko
rečemo, da je danes uporaba računalnika v učnem procesu nujna na vseh področjih, ki jih
morajo študentje podrobneje spoznati (Jereb 1986, str. 10).
Med prvimi načini uporabe računalnika na področju izobraževanja je govora o njegovem
»vključevanju v fazo evalvacije ali testiranja znanja študentov« (prav tam, str. 14). Danes se
seveda računalnik uporablja vedno več tudi med samim poukom. Prednost, ki jo ima uporaba
računalnika pri preverjanju znanja je predvsem v razbremenjevanju učiteljevega zamudnega
in rutinskega dela. Računalnik namreč omogoča hitro in kompleksno obdelavo velikega
števila testov in hkrati primerjavo podatkov. Seveda moramo upoštevati, da je uveljavljanje
novih kvalitet kot so individualizacija preverjanja, zajemanje zahtevnejših učnih ciljev,
spremljanje napredka ali dajanje sprotne povratne informacije obema, tako učencu kot učitelju
(prav tam).
Uspešno učenje je velikokrat pogojeno s »sprotnim preverjanjem in dajanjem povratnih
informacij izobraževancem o njihovem napredovanju pri izobraževanju« (prav tam, str. 14).
Sistemi testov, ki jih mora izdati računalnik pa terjajo veliko pripravljalnega dela. Potrebno je
razviti banko testnih nalog iz katerih računalnik izbira, ko sestavlja individualni test. Prav
tako mora biti pripravljen program za gradnjo individualiziranih testov s pomočjo
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računalnika, postopek za neposredno testiranje študentov in program vrednotenja rezultatov.
Da zagotovimo individualizacijo testa, mora v takem sistemu za vsako vprašanje obstajati vsaj
šest do deset možnih nalog (prav tam, str. 15).
Preverjanje znanja nam torej olajša veliko stvari, če se usvaja preko računalnika, saj poleg
številčnih rezultatov daje kvalitetno povratno informacijo o tem, kaj izobraževanec zna, česa
ne in za slednje navaja strani literature, kjer bi naj to informacijo našel. Računalnik pa se ne
uporablja le na izobraževalnem področju pri pouku, temveč tudi na področju organizacije in
upravljanja vzgojno-izobraževalnih procesov. Predvsem ga lahko koristimo za shranjevanje,
sistematično zbiranje in klasificiranje različnih informacij pri šolski administraciji, planiranju,
financiranju ali sestavljanju urnikov (prav tam, str. 17).
Tendence uporabe računalnika pri organizaciji izobraževanja na daljavo se kažejo predvsem
pri formiranju kompleksnih računalniško podprtih informacijskih sistemov. Ti sistemi naj bi
nudili različnim uporabnikom najrazličnejše storitve. Študentje so informirani o učnem
gradivu, študijskem materialu, poteku predmeta ali informacijah o lastni uspešnosti. Učitelji
in mentorji imajo preko sistema lahko pregled nad kvaliteto nalog in drugega študijskega
gradiva, nad rezultati in poteku študija posameznika. Te informacije služijo učitelju kot
osnova za vrednotenje študentov na koncu izobraževanja ali za izdelavo novega gradiva in
nalog za naslednje generacije (prav tam, str. 17-18).
Te informacije pa služijo tudi kot napovedi, kot prognostične informacije, ki so pomembne za
vse uporabnike. Prav tako gredo vsi osnovnošolci skozi poklicno usmerjenje. To je mogoče
zaradi vse večje možnosti interaktivnega dela z računalnikom, ki vzpodbuja uporabo
računalnikov za te namene (prav tam).

2.3.2. Možnosti in omejitve pouka s pomočjo računalnika
Ugotovitve, ki jih prikaže Jereb (1986, str. 72), so naslednje:


»Razvoj računalniške tehnologije spodbuja njeno uporabo na mnogih področjih,
prav tako na področju izobraževanja, še posebej pri pouku.
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Ob uporabi računalnika pri izobraževalnem procesu prevladuje dvosmerna
komunikacija, ki omogoča prožnejše upravljanje in usmerjanja učnega procesa.



Učenje s pomočjo računalnika optimizira procese učenja z individualizacijo tempa
in načina učenja.



Učenje z računalnikom postavlja udeležence v zelo aktivni odnos in nudi vrsto
možnosti za samoizobraževanje«.

Ostale prednosti so tudi individualna uporaba, prilagojen tempo za učenje, takojšnja povratna
informacija, spremljanje napredovanja, možnost aktualizacije in simulacije ter barve in
grafika. Medtem ko pa predstavlja omejitve poudarek na besednem (pisnem) posredovanju
informacij, omejenost uporabe za večje skupine, obsežna in dolgotrajna priprava programa,
upoštevanje posameznosti, visoki zagonski in tekoči stroški, zahteva po specifičnih
predznanjih (prav tam).
Program se mora prilagajati udeležencu tako, da upošteva njegov stil učenja in dober program
bo dajal pri udeležencih vtis, da gre za več različnih programov. Ena izmed najbolj
pomembnih prednosti pouka s pomočjo računalnika je možnost takojšnjega posredovanja
povratnih informacij. Pravilnemu odgovoru namreč sledi ustrezna podkrepitev, pohvala,
nepravilnemu pa sledijo dodatne informacije ali pomoč, v nekaterih primerih pa tudi
spremembo učne strategije. Ob takojšnji informaciji lahko računalnik beleži tudi
napredovanje posameznega udeleženca, ki je koristna tako za učenca kot za učitelja (prav
tam).
V nasprotju s kaseto ali filmom, lahko računalniški učni program »lažje prilagajamo
spremembam in novostim, ga torej aktualiziramo« (Jereb 1986, str. 73-74). Pripravljanje
programov za enkratno uporabo, kot smo omenili že med slabostmi e-izobraževanja, ne bi
bilo za učitelja ekonomično, prav tako mu ne bi povrnilo vloženega truda. Napisati program
namreč ne pomeni zgolj vlaganje truda, pač pa tudi časa in sredstev. Zato je zelo smotrno, da
se pred pričetkom programiranja vprašamo tudi po ekonomičnosti (prav tam).
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3 OSNOVE E-IZOBRAŽEVANJA
»Sam pojem e-izobraževanje je pogosto opredeljen na široko, in sicer kot izobraževanje, pri
katerem se uporablja IKT. Nanaša se lahko na spletno učilnico, virtualno učilnico ali digitalno
sodelovanje. Prav tako lahko gre za podajanje vsebin preko interneta, zvočnih in video
posnetkov, izobraževalnih oddaj, interaktivno televizijo, zgoščenke in podobno«. Tako
definira e-izobraževanje American Society for Training and Development (Bregar idr. 2010,
str. 12).

Razlaga tega pojma pa v pregledu strokovne literature prikazuje neenotnost in zmedo. Ta
zmeda povzroča težave pri vpeljevanju e-izobraževanja v prakso, saj se z nejasnostjo pojma
ustvarja nadaljnjo nejasnost ciljev samega e-izobraževanja. Razumevanje tega pojma namreč
vpliva na samo zastavljanje ciljev (prav tam, str. 13). V dokumentu Evropske komisije o
razvoju e-izobraževanja najdemo podobno razumevanje pojma. Pri e-izobraževanju gre za
uporabo multimedijskih tehnologij in interneta, pri čemer se izboljša kakovost izobraževanja
zaradi možnosti do dostopanja virov in storitev ter prostorsko neodvisne komunikacije (prav
tam).
Obstajajo štiri področja, ki jih mora upoštevati politika razvoja e-izobraževanja, in sicer:
»infrastrukturo in opremo; kakovostne izobraževalne multimedijske storitve in kakovostno
vsebino; usposabljanje učiteljev za vseživljenjsko učenje; dialog in sodelovanje na vseh
ravneh«. Vmesna stopnja med delno tehnološko podprtim izobraževanjem in celostnim eizobraževanjem je kombinirano izobraževanje, v katerem se pojavljajo tradicionalne oblike
poučevanja, a zgolj v dopolnilne namene. Če torej še enkrat pogledamo, kako si sledijo oblike
izobraževanja glede na obseg in integriranost tehnološke podpore, je vrstni red sledeč:
tradicionalno

izobraževanje,

delno

tehnološko

podprto

izobraževanje,

kombinirano

izobraževanje in na koncu celostno e-izobraževanje (prav tam, str. 14).
E-izobraževanje dobiva pomen podlage za izmenjavo znanj in ne velja več toliko kot medij za
prenašanje informacij. Vsebina se tam ustvarja in uporablja, njeni ustvarjalci pa so prostorsko
ločeni. Gre torej za neodvisne udeležence izobraževanja, ki že odvračajo pasivno sprejemanje
informacij, ki jih za njih pripravijo drugi (prav tam).
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E-izobraževanje se lahko razume na dva različna načina, in sicer kot ohlapno e-izobraževanje,
za katerega je značilno, da se pri njem uporablja IKT. Drug način razumevanja pa je kot ožje
e-izobraževanje, pri katerem se pojavlja vpletenost te tehnologije v pedagoško,
organizacijsko-tehnično in vsebinsko sestavino. Enako pojmovanje se pojavi na teoretskih
izhodiščih študija na daljavo (prav tam, str. 2).
Po avtorjih Bregar, Radovan in Zagmajster (2010, str. 2) je ožje e-izobraževanje poimenovano
tudi kot »celostno e-izobraževanje« in predstavlja kar nekaj strateških prednosti kot
prostorsko neodvisna izpeljava izobraževalnega procesa, prožnost in raznolikost komunikacije
ter dostopnost in odprtost do virov znanja. Seveda pa je realizacija prednosti e-izobraževanja
odvisna od značilnosti ciljnih skupin, vsebin in ciljev programov, virov, tehnoloških pogojev
in prav tako od usposobljenosti udeležencev za uporabo IKT. Upoštevati je torej potrebno
vrsto konkretnih okoliščin, da je učinkovitost programa dobra (prav tam).
Ena od bistvenih značilnosti e-gradiva je prav možnost poljubnih preskokov po gradivu, zato
mora vsaka enota ponuditi celostno informacijo (prav tam, str. 3). V slovenskem prostoru je
izrazje iz področja e-izobraževanja precej neenotno kot se podobno dogaja tudi v angleščini.
Študij na daljavo na primer izvira iz angleške različice »distance education«, kar bi se lahko
prevajalo tudi kot »izobraževanje na daljavo«, saj je le-ta izraz pomensko enak kot education.
Programi, ki temeljijo na uporabi IKT, se v slovenskem prostoru označujejo s pridevnikom
»on-line«, »web« ali pa s predpono »e-« (prav tam).
Ker postaja znanje zmeraj bolj pomembno tudi za ekonomski, družbeni razvoj in hkrati za
razvoj posameznika, postaja imperativ sodobnih družb kakovostno izobraževanje. Pri tem se
ne omejuje zgolj na izobraževanje mladine, ampak gre za stalno obnavljanje in dopolnjevanje
znanj celotne populacije, oz. vse generacije aktivnega prebivalstva. Ker formalno
izobraževanje, uokvirjeno v institucionalne okvirje ne zmore uresničevati teh ciljev, se lahko
obrnemo na e-izobraževanje, katerega značilnost pa je prav uporaba IKT in odpiranje novih
možnosti za pridobivanje in ustvarjanje znanja (prav tam, str. 5).
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3.1. ZGODOVINA E-IZOBRAŽEVANJA
Za razumevanje e-izobraževanja je potrebno poznati zgodovino informacijske tehnologije in
sistemov, ki se deli na štiri obdobja. Predmehansko obdobje, med leti 3000 pred našim štetjem
in 1450 našega štetja, ko so se ljudje začeli sporazumevati, razvijati papir in numerični sistem.
Naslednje obdobje je mehansko, ki se je razvijalo med leti 1450 in 1840. Njegove značilnosti
so razvoj tiska, prav tako prvi primeri analognih programov in na koncu obdobja tudi iznajdba
binarne logike. V naslednjem, elektromehanskem obdobju, med leti 1840 in 1940, pa se je
začela razvijati telekomunikacija. Pojavila sta se telefon in radio. V zadnjem obdobju, in sicer
elektronski dobi, pa se od leta 1940 do danes, razvijajo digitalni računalniki (Butler 1998).
V petdesetih letih prejšnjega stoletja se o osebnih računalnikih še ni govorilo. Revolucijo v
IKT pa je povzročil pojav interneta, ki se je začel uporabljati v potrebe obrambe pod okriljem
Agencije ameriškega obrambnega ministrstva za napredne raziskovalne projekte DARPA in
Nase. Prva povezava je bila vzpostavljena leta 1969 med štirimi računalniki. Za prvo točko pa
vsekakor štejemo izstrelitev Sputnika v vesolje, ko je prvi umetni satelit leta 1957 začel tekmo
za vesolje (Derenčin 2009, str. 18).
Univerze, na primer, so želele »vzpostaviti omrežje, ki bi za njihove uporabnike predstavljalo
možnost komunikacije z drugimi univerzami« (prav tam, str. 18). Sicer so ga na začetku
uporabljali le računalniški izvedenci, inženirji in knjižničarji, a pomembna informacija je ta,
da so med leti 1970 in 1980 bile povezane že vse glavne univerze v ZDA. Prva medcelinska
povezava pa je začela obstajati leta 1973 z Londonskim univerzitetnim kolidžom. Prej se je to
omrežje imenovalo arpanet, a ga je leta 1974 zamenjal izraz internet ter začel postajati vse
bolj globalno omrežje, nepogrešljivo za akademske raziskave na vseh področjih (prav tam).
Pri sodobnih izobraževalnih procesih in sistemih je IKT bistvenega pomena, saj njegovo
uporabo v izobraževanju na splošno označuje pojem »e-izobraževanje«. Ne smemo pa
pozabiti na razliko med »e-izobraževanjem v širšem pomenu ali delno tehnološko podprtim
izobraževanjem in e-izobraževanjem v ožjem pomenu ali celostnim e-izobraževanjem«
(Bregar idr. 2010, str. 7).
Za prvega je značilno, da se IKT uporablja le kot ena od dopolnilnih sestavin učnega procesa,
medtem ko se pri celostnem e-izobraževanju, ki izvira iz tradicionalnega študija na daljavo,
25

govori o bolj kompleksnih aktivnostih, ki zahtevajo tako organizacijske, finančne in
kadrovske spremembe na eni strani in opuščanje tradicionalnih pedagoških modelov na drugi
strani. Prednosti e-izobraževanja se lahko dejansko uveljavijo le v celostnem e-izobraževanju
(prav tam).

3.1.1. Razvoj medijev za poučevanje
V 60. letih prejšnjega stoletja se začne uporabljati pojem educational technology (učna
tehnologija), o njej se začne diskutirati in pisati. Prav ta termin ima lahko več pomenov in je
hkrati med najbolj uporabljenimi na svetu. Nekateri uporabljajo termin učna tehnologija (angl.
educational technology), tehnologija učenja (angl. technology of education), pedagoška
tehnologija (angl. pedagogical technology), poučevalne tehnike (angl. teaching techniques),
pedagoške tehnike (angl. pedagogical techinques), računalniška tehnologija (angl. computer
technology), didaktična tehnologija (angl. didactic technology). Vsi ti izrazi pa počasi
izginjajo ter odpirajo pot drugim, kot so mediji, učni mediji, multimediji, hipermediji in tako
naprej. Gre torej za premik od osebnih k digitalnim medijem, pri čemer v terminologiji
občutimo jezikovno raznolikost in prav tako različno razumevanje enakega koncepta, saj se v
različnih državah proces razvoja učne tehnologije pojavlja na različnih stopnjah (Hoffmann v
Blažič 1993, str. 13-14). V razvoju učne tehnologije so se pojavile tri faze. Pri prvi gre za
določitev specifične tehnične baze, nato za didaktično nadgradnjo in v tretji fazi za
raziskovalno metodologijo (Blažič 1993, str. 14).

Zgodovina razvoja medijev kot del kulturne zgodovine, kot nekaj, kar se pojavlja med
individualnimi mediji in komunikacijsko zgodovino, lahko razvrstimo v štiri faze. Na prvi
razvojni stopnji, do leta 1500, je šlo za osebne medije. Do leta 1900 je šel razvoj proti
masovnim medijem. Med 1900 in koncem 20. stoletja je šlo za razvoj elektronskih medijev,
kar se je v četrti fazi razvilo v individualno uporabo informacij preko digitalnih medijev. Za te
faze je značilno, da je vsaka trajala krajše obdobje. Prvo obdobje je trajalo trideset, štirideset
tisoč let, naslednje, drugo, samo še štiristo, tretje sto let in zadnje, četrto, najverjetneje še teče.
Interes za uporabo medijev pri poučevanju se je začel razvijati v Združenih državah Amerike
na začetku dvajsetih let dvajsetega stoletja. Začetne raziskave Lashelya in Watsona so
spodbudile različne študije individualnih medijev in njihovih vplivov na šolski sistem v
primerjavi s tradicionalnim, klasičnim izobraževanjem. Obdobje teh raziskav je potekalo
26

dobrih 30 let, z njim pa se začne tudi razvoj avdio-vizualne tehnologije. Prav tako so se
strokovnjaki začeli ukvarjati s pomenom masovnih komunikacij preko medijev, oglaševanja
in efekta propagande. V 50. in 60. letih so se delale te raziskave na televizijah in se do 80. in
90. prevesile na raziskave poučno komponento novih informacijskih tehnologij (prav tam, str.
15-16).

Posledica revolucionarnega razvoja informacijske in telekomunikacijske tehnologije v
zadnjem desetletju, so globoke strukturne spremembe. V novih družbenih in tehnoloških
okoliščinah tradicionalni izobraževalni koncepti in metode niso več dovolj, saj je znanje
postalo temeljni proizvodni vir in dejavnik kakovosti življenja. K temu so pripomogli različni
dejavniki kot na primer spremenjena demografska struktura, staranje prebivalstva in
podaljševanje življenjske dobe, zvišanje starostne meje upokojevanja, intenzivni integracijski
in globalizacijski procesi ter neprestan tehnološki razvoj (Bregar idr. 2010, str. 7). Ker se
obseg znanja v sodobnih družbah pospešeno povečuje, izredno hitro tudi zastara. Lahko
rečemo, da je prišlo do »razpolovitve življenjske dobe znanja« (prav tam, str. 8).
V današnji družbi je izjemnega pomena stalno in čim bolj celostno obnavljanje in širjenje
znanja, ki je utemeljeno s konceptom vseživljenjskega učenja. Ta koncept je postal že pred
dobrim desetletjem ena od zahtev držav OECD-ja (prav tam, str. 9). Tem potrebam pa je moč
zadostiti le z vključitvijo vsega prebivalstva v izobraževanje, in sicer z nenehnim
usposabljanjem in dodatnim izobraževanjem odraslega prebivalstva. Uresničevanje koncepta
vseživljenjskega učenja pa zahteva več kot prenos tradicionalnih izobraževalnih modelov na
prebivalce, saj so izobraževalne potrebe, ki jih narekuje trg dela in konkurenčnost delovne sile
izven časovno omejenega obdobja posameznikovega življenja. Vedno več se govori o
priložnostnem učenju (angl. Informal learning), ki zajema danes od 70 do 80% vseh učnih
aktivnosti. Po študijah European Centre for the Development of Vocational Training
(CEDEFOP) iz leta 2003 je pokazala, da je pridobivanje kompetenc na delovnem mestu
pomembnejša od pridobivanja le-teh zunaj delovnega mesta (prav tam, str. 10).
Eden izmed poglavitnih razlogov za prenovo izobraževanja tako izvira iz sodobne družbe, ki
se imenuje »družba znanja« (Mohorčič Špolar v prav tam, str. 9). Države in posamezniki, ki
so boljši v pridobivanju informacij in predelavi teh v znanje, bodo dosegle večje uspehe na
svetovnem trgu (Mohorčič Špolar v prav tam). Posameznik ima v družbi znanja prav posebno
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vlogo, saj ne predstavlja zgolj tehničnega in produkcijskega znanja, pač pa predstavlja neko
celoto, ki je potrebna za učinkovitost in smotrnost delovanja te družbe. Njegovo
vseživljenjsko učenje ni pomembno samo za pridobivanje znanja in spretnosti na trgu dela,
viša se mu tudi stopnja izobraženosti in razgledanosti, kar mu omogoča uspešnejše in
celostnejše vključevanje v različne segmente družbe (Mohorčič Špolar v prav tam).
V tradicionalnem izobraževanju pa je za razliko od e-izobraževanja poudarek na znanju
predstavljenemu po lekcijah, kjer učitelji postavljajo kriterije, ki so potrebni za sodelovanje
pri pouku, določajo učno snov in kontrolirajo celotni izobraževalni proces. Učitelj in učeči se
komunicirajo neposredno drug z drugim, pri čemer mora učitelj zmeraj pripraviti gradivo in
zapiske za poučevanje v razredu ter domače naloge, prav tako pa mora določiti čas
izobraževanja in oblikovati načine preverjanja znanja. Učitelj mora predavanje prilagajati
celotni populaciji in učeči se mora držati urnika, ki navadno traja daljše časovno obdobje.
Oboji so prostorsko in časovno odvisni, kar pomeni, da izobraževanje zmeraj poteka na točno
določenem kraju ob točno določenem času (Sajovič 2006, str. 16).
Bistvena razlika med tradicionalnim in e- izobraževanjem je prikazana v naslednji tabeli (prav
tam, str. 17):

Tabela 1: Razlika med tradicionalnim in e-izobraževanjem

Razlike

Način

Vloga učitelja

Prostor in čas
izobraževanja

Učna vsebina

Tradicionalno
Eizobraževanje izobraževanje
Usmerja
Je avtoriteta
učence k
informaciji
Točno
določena v
Nedoločen,
prostorih
kjerkoli
izobraževalne
ustanove
Poteka po
Se prilagaja
vnaprej
glede na
določenem
posameznika
urniku
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3.1.2. Študij na daljavo kot predhodnik e-izobraževanja
Ker e-izobraževanje razvojno izhaja iz tradicionalnega študija na daljavo (v nadaljevanju:
ŠND), bomo del te diplomske naloge namenili tudi njegovi razlagi. Študij na daljavo
predstavlja izobraževalni proces, v katerem sta učitelj in učenec prostorsko ločena (Bregar idr.
2010, str. 10).
Obstajajo pa še ostale značilnosti ŠND. Udeleženec je le redko ali celo nikoli v neposrednem
stiku z učiteljem. V tej lastnosti se ŠND pomembno razlikuje od tradicionalnega
izobraževanja. Učenec tako ni več primoran k prisotnosti v učilnici ob točno določenem času.
Pri načrtovanju in izdelavi učnih gradiv in zagotavljanju učne pomoči ŠND imata pomembno
vlogo izobraževalna organizacija kot tudi učitelj, ki udeležencem posreduje znanje s pomočjo
tiskanih gradiv, avdiokaset, videokaset in ostalih učnih pripomočkov. Na drugi strani je tudi
potek komunikacije drugačen kot pri tradicionalnem izobraževanju saj se vrši preko različnih
medijev. Udeleženci pa se praviloma učijo sami. Ko gre za srečanja, so namenjena bolj
socializaciji kot skupnemu delu (Keegan v prav tam).
Načeloma se je ŠND začel razvijati z razvojem radia (prva leta 20. stoletja) in televizije (po
drugi svetovni vojni), ampak njegovi začetki segajo v 19. stoletje. Razlog je bil predvsem
večja dostopnost do izobraževanja geografsko oddaljenim, zaposlenim ali invalidom. Kot
začetnika ŠND se največkrat omenja Isaac Pitman, ki je leta 1840 organiziral dopisni tečaj iz
stenografije v Združenih državah Amerike. Takoj za tem, v drugi polovici 19. stoletja, pa so
se začele razvijati prve dopisne šole v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Švedskem, ki so
temeljile na preprostih oblikah ŠND. Uporabljale so tiskano gradivo in pisno komunikacijo
med učitelji in udeleženci (Bregar idr. 2010, str. 10).
Odprta univerza iz Velike Britanije je ustanova, ki je za izobraževanje uporabila medije.
Ustanovljena je bila 1969 in je imela čez dve leti na programe ŠND vpisanih že 25.000
študentov, ki so večinoma uporabljali tiskana študijska gradiva in tutorsko podporo v
študijskih središčih (Van Enckervort v prav tam). Danes ima Open University podružnice po
celem svetu, njen model pa uporabljajo tudi druge univerze po svetu. Značilnost te ustanove
je možnost vpisa brez dosežene predhodne ravni izobraževanja (prav tam).
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»Pojav IKT pa je pripomogel k vstopu ŠND tudi v tradicionalno izobraževanje« (Bregar idr.
2010, str. 11). Današnja izobraževalna paradigma namreč predpostavlja, da učitelj ni več edini
vir znanja, pač pa je znanje v globalnem omrežju. Učitelj je vedno bolj moderator in
svetovalec izobraževalnega procesa, udeleženec pa partner izobraževalnega procesa in
izhodišče učnega procesa, tj. učeči se (angl. learner centered teaching) (prav tam).

3.2. DELNO TEHNOLOŠKO PODPRTO IZOBRAŽEVANJE
Kot sem že omenila, lahko e-izobraževanje delimo v dve skupini, širše in ožje opredeljeno eizobraževanje. V tradicionalnem izobraževanju navadno naletimo na širše pojmovano eizobraževanje, saj se tam IKT uporablja kot dopolnitev ali obogatitev izobraževanja, ne
posega pa v temeljno doktrino učnega procesa. V tem primeru, kot navajajo Bregar in avtorji
(2010, str. 12), bi ga bilo bolje poimenovati delno tehnološko podprto izobraževanje, ki
predstavljajo najpreprostejše uporabe IKT kot je sama objava gradiv na spletnih straneh, epošta ali pa tudi bolj zahtevnejše kot so spletne diskusije ali projekti.
Vendar pa moramo biti pazljivi, saj lahko z napačnim razumevanjem e-izobraževanja po
mnenju »onemogočimo višanje kakovosti« (Twigg v prav tam, str. 13). Če torej
tradicionalnega programa pedagoško in didaktično ne spremenimo in ga začnemo uporabljati
kot takega na spletu, ne bomo udeležencem doprinesli ničesar, niti večje dostopnosti niti
manjših stroškov (Bregar idr. 2010, str. 13).
Temeljne značilnosti delno tehnološko podprtega izobraževanja so (prav tam, str. 13):


»IKT se pri tej vrsti izobraževanja uporablja parcialno in nepovezano pri posameznih
prvinah učnega procesa ali pri njegovi administrativni podpori.



Tradicionalno izobraževanje in učni proces temelji na nespremenjenih pedagoških
konceptih.



Nespremenjen je obseg neposrednega poučevanja v učilnici«.

Pozitivni učinki delno tehnološko podprtega izobraževanja so odvisni predvsem od obsega in
načina vključevanja tehnologije v izobraževalni proces (prav tam, str. 14). Sama priprava e30

gradiv terja temeljito vsebinsko in oblikovno pripravo. Ni dovolj le, da na primer, objavimo
na internetu zapiske iz predavanj. To bo sicer zmanjšalo stroške gradiv in povečalo njihovo
dostopnost, ne bo pa to prineslo bolj aktivnega in samostojnega učenja. Podrobneje bom o tej
temi spregovorili nekoliko kasneje (prav tam).
Značilnosti delno tehnološko podprtega izobraževanja so v primerjavi s celostnim eizobraževanjem, ki se predstavlja v nadaljevanju, drugačne. Pedagoški koncepti in modeli, na
katerih temelji, so tradicionalni. Uporaba IKT, kot smo je navedli, je parcialna in nepovezana.
Komunikacija se odvija pretežno v razredu in predpostavlja vsebinsko determinirana in
linearna učna gradiva (prav tam).

3.3. CELOSTNO E-IZOBRAŽEVANJE
Prva celostna študija e-izobraževanja, ki jo je izvedel Marc Rosenberg leta 2001 opredeljuje
»e-izobraževanje kot uporabo spletnih tehnologij za povečanje znanja in izboljšanje
izobraževalnih aktivnost« (Rosenberg v prav tam, str. 14). Razloži ga z naslednjimi merili:
ker je e-izobraževanje povezovalne narave, omogoča takojšnje posodabljanje, shranjevanje,
iskanje, distribucijo ali souporabo napotkov ali informacij; preneseno je uporabniku po
računalniku z uporabo standardnih internetnih tehnologij; osredotoča se na najširše
razumevanje učenja, tako da presegajo tradicionalne izobraževalne paradigme (prav tam).
Bistvena razlika med obema od naštetih e-izobraževanj je v tem, da pri celostnem eizobraževanju ne gre le za delno tehnološko podporo, pač pa je celostno integrirana v vse
prvine izobraževalnega procesa. Vključena je tako v administrativno in pedagoško podporo, v
učna gradiva, kar omogoča učni proces ob fizični ločenosti učitelja in udeleženca. Prostorska
ločenost zagotavlja prožnost izobraževanja. Ima pa tudi nekatere pomanjkljivosti, med
katerimi se znajde okrnjena interakcija v samem izobraževalnem procesu, kar pa se tudi da
regulirati z uporabo sodobnih IKT pripomočkov (prav tam).
Za celostno e-izobraževanje veljajo značilnosti, ki se v celoti razlikujejo od delno tehnološko
podprtega izobraževanja. Pedagoški koncepti in modeli na katerih temelji, so sodobni,
usmerjeni k udeležencu in usvajanju novega znanja. Uporaba IKT je celostno integrirana v
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izobraževalni proces. Komunikacija je pri tem izobraževanju prostorsko neodvisna in podprta
z IKT, pri čemer so učna gradiva odprta, prožna in interaktivna. Realizacija celostnega eizobraževanja je v praksi zelo različna. Zmanjšuje se vloga izobraževalne organizacije zaradi
tega pa prihaja do potrebe in pobude posameznika za ustvarjanje virtualnih socialnih
skupnosti in omrežij (prav tam, str. 16).
V nadaljevanju predstavljam razlike med delno tehnološko podprtim e-izobraževanjem in
celostnim e-izobraževanjem (Krajnc 2008, str. 24):
Tabela 2: Razlike med delno tehnološko podprtim in celostnim e-izobraževanjem
Značilnosti
Uporaba IKT
Komunikacija

Pedagoški koncepti in modeli

Delno tehnološko
podprto
Parcialna,
nepovezana

Celostno eizobraževanje
Celostno integrirana v
izobraževanje

Pretežno v razredu

Prostorsko neodvisna

Tradicionalni
koncepti

Sodobni, ustvarjanje
novega znana;
Prostorska ločenost;
aktivna vloga
organizacije;
posredovanje vsebin v
elektronski obliki;
dvosmerna
komunikacija v
elektronski obliki

3.4. POZITIVNE LASTNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA
Bistvena pozitivna značilnost dobrega e-izobraževanja je, da udeležencem ne podaja določene
vsebine, pač pa od njih zahteva, da prihajajo do svojih spoznanj z iskanjem in odkrivanjem.
Realizacija tega zahtevka je sicer odvisna od vsakega posameznika, a vendar gre za
izobraževanje pri katerem so učenci bolj aktivni in samostojni. Prav tukaj se pojavi tudi
spremenjen odnos učitelj-učenec (Jereb 1986, str. 213).
E-izobraževanje, kot navaja Ana Krajnc (2008, str. 25), prispeva k večji kakovosti in
učinkovitosti ustanov, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Zmanjševanje določenih
stroškovnih kategorij in možnosti bolj kakovostnih storitev povečuje preglednost,
konsistentnost, bolj objektivno ocenjevanje, izboljšanje dostopnosti do kakovostnih virov,
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uvajanje sodobnih pedagoških modelov, možnost trženja izobraževalnih programov in
internacionalizacije.
Ker pa se vedno več odraslih odloča za prav to obliko izobraževanja, Ana Krajnc predstavi
tudi potenciale, ki se pojavljajo pri e-izobraževanju v izobraževanju odraslih: fleksibilnost,
interaktivnost, hitrejši dostop do virov, prilagajanje vsebin, preglednost, transparentnost
pogojev ter razvoj novih znanj (prav tam).
Cilj izobraževanja na splošno ni več samo vsestransko razvita osebnost, pač pa »oseba, ki bo
znala kritično misliti, ustvarjati, sodelovati in imeti odprto komunikacijo« (Drol Koblar 2004,
str. 110). Vloga učitelja se tako ne spreminja samo v tradicionalnem izobraževanju, pač pa
tudi pri e-izobraževanju. Spreminja svojo vlogo in položaj, kajti ni več temeljni vir informacij
in prenašalec učnih vsebin, temveč postaja vse bolj svetovalec in organizator dela učencev, ki
pa je vedno bolj samostojno. Vsekakor pa vloge učitelja vseeno ne moremo kar nadomestiti z
računalniškimi programi. IKT tehnologija namreč le ob izobraževalcu, ki lažje in bolj
učinkovito dosega postavljene cilje, pokaže dosežek. Usposobiti učitelje, da bi znali
uporabljati že izdelane računalniške enote kot tudi, da bi samostojno izdelovali preproste
programe ali tuje prilagajali s specifičnimi potrebami, je prav tako zelo pomemben faktor
dobrega razvoja e-izobraževanja (Jereb 1986, str. 213).
Ampak navsezadnje je odvisno od vsebine in kvalitete programa, v kolikšni meri se bodo
dejansko izkoristile dane možnosti (prav tam). Naslednja prednost e-izobraževanja je tudi
individualizacija pouka, saj tak učni program zagotavlja uresničitev individualiziranja tempa,
kraja in časa učenja ter prav tako učne poti. Če želimo od udeležencev višjo motivacijo, bomo
to vsekakor dosegli, ko bomo dopustili več možnosti za lastno organizacijo učenja, kar pa je
pri sedanji organizaciji pouka skoraj nemogoče. Bolj intenzivno vključevanje računalnika v
pouk bi povzročilo uvajanje sprememb v organizaciji pouka in s tem prilagajanje
organizacijskih oblik zahtevam e-izobraževanja (prav tam).
Na eni strani ne smemo zanemariti prednosti, ki jih ima računalnik pri e-izobraževanju, na
drugi strani pa prav tako ne smemo nikakor zanemariti pedagoških in didaktičnih vidikov
pouka in jih začeti podrejati računalniku. Doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev namreč ni
odvisno od tehničnih sredstev, temveč od kvalitetne didaktično-metodične priprave učnih
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vsebin in postopkov (prav tam, str. 214). Kot navaja Jereb bomo »IKT lahko pri eizobraževanju učinkovito rabili le, če bomo njegovo uporabo regulirali in podrejali
didaktičnim načelom kombiniranim z drugimi učnimi pripomočki, s klasičnimi oblikami,
metodami in organizacijo pouka« (prav tam).
E-izobraževanje ima iz vidika udeleženca izobraževanja naslednje prednosti (Bregar idr.
2010, str. 17):


»Večja prožnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja.



Večja interaktivnost in hitrejši dostop do različnih virov.



Večje možnosti prilagajanja učnih pristopov posameznikovim potrebam.



Transparentnost pogojev izobraževanja.



Razvoj novega znanja in kompetenc«.

Medtem, ko so prednosti z vidika izobraževalne organizacije (prav tam):


»Zmanjševanje stroškov.



Možnost storitev, ki so bolj kakovostne.



Preglednost in dokumentiranost izvedbe programov in konsistentnost izvedbe.



Možnost večje objektivizacije ocenjevanja.



Dostop do kakovostnih virov.



Inovacija pedagoškega procesa in vpeljevanje sodobnih pedagoških modelov.



Boljše možnosti trženja izobraževalnih programov«.

Pri podjetjih e-izobraževanje predstavlja možnost izobraževanja, ki ga v tradicionalnih
okoliščinah preprosto ne bi bilo možno izvesti, predstavlja tudi cenejšo organizacijo in
izpeljavo izobraževanja, ki poteka hitreje. Zaradi IKT obstaja boljša razpoložljivost notranjih
in zunanjih spletnih virov ter izboljšanje informacijske pismenosti zaposlenih (prav tam) .
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3.5. NEGATIVNE LASTNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA
Prav tako ima e-izobraževanje tudi nekatere slabosti. Velik problem predstavlja pomanjkanje
osebnega stika in komunikacije, tako z mentorjem kot z drugimi študenti. S tem, ko odpade
socialni vpliv skupine na študenta pa odpadejo tudi vse vzgojne komponente, ki so prisotne
pri tradicionalnem načinu izobraževanja. Za nekatere študente predstavlja velik problem tudi
uporaba tehnologije, saj imajo nekateri določen odpor do nje. Včasih pa je problem tudi v
zmogljivosti računalnikov in omrežnem dostopu. Ta dejavnika lahko predstavljata veliko
oviro pri samem procesu učenja. Glavni namen uporabe tehnologije je namreč, da je študentu
v pomoč in ne ovira pri pridobivanju znanja. Med negativne dejavnike lahko štejemo tudi
samo dejstvo, da sedenje pred računalnikom ves dan utrudi in vpliva na oči, sploh v primeru
slabše kvalitete monitorjev (Horvat 2009, str. 22).
Slabosti e-izobraževanja pa se ne pojavljajo zgolj na strani udeležencev, pač pa tudi na strani
institucije, ki to izobraževanje izvaja. Velik problem so tako začetni stroški, saj mora
institucija pred vpeljavo e-izobraževanja napraviti analizo, izračun sredstev in pripraviti načrt
uresničitve (prav tam). Pri pripravi izobraževalnega programa lahko gre torej za neustreznost,
zaradi neustreznih raziskav trga in nerealnih ocen potencialnega trga, pomanjkanja
načrtovanja stroškov in prihodkov ali zardi neustrezne izbire in akreditacije programov
(Bregar idr. 2010, str. 18).
Prav tako pa se mora tudi mentor naučiti uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo. To mu namreč lahko vzame veliko časa za priprave, saj mora prenesti vso učno
gradivo na splet, prav tako pa mora obvladovati delovanje portala, kar je za nekatere mentorje
zelo naporno (Horvat 2009, str. 22).

4 STANJE IN PRIHODNOST E-IZOBRAŽEVANJA
Skozi zgodovino je e-izobraževanje postalo vse bolj priljubljeno in danes se v razvitem svetu
še zmeraj vse bolj uveljavlja in širi, a se uporablja bolj kot dopolnilna sestavina
tradicionalnega učnega procesa v predavalnici. Celostno e-izobraževanje je namreč zaživelo
predvsem na odprtih univerzah, še posebej v strokovnih usposabljanjih v podjetjih Združenih
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držav Amerike. Posebno mesto je dobilo tudi v razvojnih dokumentih Evropske unije in
Slovenije, čeprav pri nas še zmeraj ni tako razširjeno. Konektivizem ali tendenca, da bo
uporaba novih tehnologij še bolj spremenilo e-izobraževanje, ki bo postalo podlaga za
izmenjavo in ustvarjanje novih znanj in vse manj medij za prenašanje informacij, so jasna
pričakovanja za prihodnost (Bregar idr. 2010, str. 19).
Ker internet kot del IKT spreminja vse vidike življenja in delovanja sodobne družbe, se eizobraževanje v svetu vse bolj uveljavlja in širi. Večinoma podajanje znanja poteka še vedno
v predavalnicah, a je seveda prisotna podpora IKT na delno tehnološko podprt način
izobraževanja in ne celostnega e-izobraževanja. Spremembe, ki so se uveljavile ob uporabi
IKT v izobraževanju, pa se še niso v celoti integrirale v izobraževalne sisteme (prav tam, str.
20).
Zanimivo je, da se v večini evropskih univerz in prav tako po svetu začetno navdušenje nad eizobraževanjem počasi polega. Razloge za to je mogoče iskati marsikje, a eno od dejstev
govori, da je termin e-izobraževanje izginilo iz političnega besednjaka visoke politike v
Evropski uniji in s tem tudi manjši izdatki zanj. Se je pa e-izobraževanje v zadnjem desetljetju
zelo razširilo na južni polobli, natančneje v Avstraliji in na Novi Zelandiji ter v Združenih
državah Amerike (prav tam). Tukaj gre predvsem za »vlaganje denarja v e-izobraževanje na
področju strokovnega usposabljanja v podjetjih, kjer je bil vložek podjetij do 2004 tudi 20%
denarja« (prav tam, str. 21).
Podjetja vlagajo predvsem v specializirane programe, ki so usmerjeni k izobraževanju in
usposabljanju na področjih, povezanih s tržno usmerjenimi cilji korporacije. Na podobnih,
tržnih načelih delujejo tudi velike on-line univerze, kot na primer Capella University, Phoenix
University, Kaplan University. Imajo visoke standarde kakovosti, financirajo pa se iz šolnin
študentov (prav tam, str. 22).

4.1. STANJE V EVROPI
Celostno e-izobraževanje, kot je bilo povedano v prejšnjem poglavju, je največji sloves
doživelo na odprtih univerzah. Prav tako je našlo vidno mesto tudi v strateških dokumentih
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Evropske unije. O njem govori tudi Lizbonska strategija (Commission of the EC v prav tam,
str. 20), ki izpostavi pozitivne učinke IKT pri doseganju strateških ciljev EU kot so najbolj
konkurenčna, na znanju temelječa družba.
Vloga IKT je opredeljena tako v akcijskih načrtih eEvropa 2002 in eEvropa 2005, ki ju nato
nadaljuje strateški dokument i2010, urejen iz strani evropske informacijske družbe 2010 za
rast in zaposlovanje. Zadnji dokument predpostavlja odprto in konkurenčno digitalno
gospodarstvo in izpostavlja IKT kot bistvo socialne vključenosti in kakovosti življenja
(Bregar idr. 2010, str. 21).

Temeljni dokument, ki opredeljuje razvoj e-izobraževanja, je Pobuda za e-izobraževanje
(angl. e-Learning Initiative), ki je bila sprejeta leta 2000. Na njem temeljita dva dokumenta.
Prvi je Akcijki načrt za e-izobraževanje za obdobje 2001-2004 (e-Learning Action Plan), ki je
zasnovan dokaj široko in namenjen spodbujanju vseživljenjskega izobraževanja in
posodabljanja izobraževanja v Evropi s pomočjo sodobne tehnologije, in sicer s spodbujanjem
sodelovanja med izobraževalnim in podjetniškim sektorjem. Drugi dokument pa je Program
za e-izobraževanje za obdobje 2004-2006 (angl. e-Learning Programme) in se usmerja na tri
prednostna področja: promocija/spodbujanje digitalne pismenosti, pomoč pri razvoju
evropskih virtualnih univerz in povezovanje šol po internetu (prav tam). Evropska komisija pa
je konec leta 2008 objavila poročilo o uporabi IKT. Poročilo poudarja, da je e-izobraževanje
odraslih kljub potencialnim možnostim še vedno premalo. Vedno bolj se namreč kaže
naraščanje tveganja socialne izključenosti, saj bi lahko uporaba IKT pomagala zapolniti vrzel
prav pri tistih, ki nimajo tako dobrih možnosti za izobraževanje. Boljša dosegljivost eizobraževanja posebno ranljivim in prikrajšanim skupinam v izobraževanju bi olajšala prav
tem skupinam določeno stopnjo izobrazbe, s čimer bi lahko rešili vrsto problemov, med
drugim tudi problem nizkokvalificiranih delavcev v Evropski uniji (prav tam).
Če omenimo še Slovenijo, mora biti jasno, da je priložnosti, ki jih ponuja e-izobraževanje, do
sedaj izkoristila bolj malo. V našem prostoru se uporaba sodobnih oblik izobraževanja in
usposabljanja pojavlja bolj kot element obogatitve tradicionalnega izobraževanja (Arh in
Jerman Blažič 2009, str. 2). Tudi Ministrstvo za šolstvo in šport skrbi za razvoj eizobraževanja in je tako leta 2006 sprejelo Akcijski načrt. Je pa res, da se v tem dokumentu eizobraževanje enači s študijem na daljavo (prav tam).
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Kot kažejo rezultati raziskave o razširjenosti ŠND v izobraževanju odraslih, je od 323
ponudnikov, ponujalo programe e-izobraževanja le 22 (Zagmajster v Bregar idr. 2010, str.
25). Evropska Unija z Evropsko komisijo govori o problematiki in prednostnih, ki jih daje vse
večji poudarek dostopnosti do sodobnih IKT in e-storitev za vse prebivalstvo. Zagotovitev in
možnost uporabe sta nujni za vse (Flogie 2007).

4.2. STANJE V SLOVENIJI
Zavedati se moramo, da do leta 2007 pri nas 31 % prebivalstva še ni uporabila računalnika.
Podatki se seveda spreminjajo, a osnovni pogoj za možnost razvoja e-izobraževanja je
tehnološka infrastruktura (Krajnc 2008, str. 25). Stopnja digitalne pismenosti je istega leta
kazala 90 % pismenost med prebivalstvom med 15 in 24 leti, medtem ko je bil položaj
starejšega prebivalstva le 22 %. Podatki tako nesporno kažejo, da neusposobljenost odraslih
za uporabo sodobne tehnologije ogroža dostopnost do e-izobraževanja bolj kot omenjena
tehnološka infrastruktura (prav tam).
V Sloveniji je pred nami izziv, enkratna priložnost, kako uporabiti kapital, sodobno
tehnologijo, delovno silo za večanje produktivnosti in doseganje blaginje državljanov, saj
tehnologija brez ljudi na srečo ne deluje, brez nje pa ljudje ne dosegajo dovolj visokih
dosežkov. Pri nas se namreč pojavlja težava v razumevanju IKT, saj se nanjo še vedno gleda
kot na strošek in ne kot strateško podporo pri večanju prihodka in konkurenčnosti. Obenem pa
je potrebno IKT uporabljati, kot uporabljamo vsako orodje, in sicer pravilno. Iz tega razloga
je potrebno tudi hkratno usposabljanje zaposlenih (Bučar in Stare 2005, str. 31).
Ob pomenu IKT za gospodarstvo pa ne smemo pozabiti, da vpliva z enakimi močmi tudi na
razvoj našega znanja ter na učečo se organizacijo (Berce v prav tam). Po podatkih Eurostata
(Eurostat v Bregar idr. 2010, str. 26) je imela Slovenija leta 2008 59 % gospodinjstev, ki so
imeli dostop do interneta, pri tem je bilo 50% tistih s širokopasovno povezavo. V EU-27 je bil
delež gospodinjstev z dostopom do interneta večji le za odstotek, tj. 60 % in s širokopasovno
povezavo in 49-odstoten. Vsaj enkrat tedensko v povprečju ga uprablja 52 % slovenskih
gospodinjstev, v EU-27 pa 56 %. Delež posameznikov, v starostni meji 16 do 74, ki so v
zadnjih mesecih istega leta uporabljali internet v izobraževalne namene pa je pri nas v višini
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31 %, v EU-27 pa 26 %. Dejstvo, ki pa je problematično je, da je leta 2008 v Sloveniji
obstajalo kar 40 % posameznikov, ki niso še nikoli uporabljali interneta, v EU-27 pa je bilo
takih le 33 %.

4.3. PRIHODNOST E-IZOBRAŽEVANJA
Kot sem že omenila na začetku diplomskega dela, je sodobna tehnologija tista, ki narekuje
družbene in politične spremembe s čimer nedvomno spreminja tudi izobraževanje in tako tudi
učenje. Te spremembe potekajo počasi, njihova dinamika je neenakomerna, stopnja
vključenosti družbenih segmentov je različna. Vsi se lahko strinjamo, da je danes
izobraževanje drugačno kot pa pred nekaj desetletji (Bregar idr. 2010, str. 26).
Danes poteka izobraževanje povsod, na različnih mestih, v različnih oblikah, v različnih
okoliščinah, vsekakor ne samo v razredu. Udeleženci so tisti, ki prevzemajo vlogo
organizatorja izobraževanja, saj učenje ni več osredotočeno na učitelja in ustanovo. Tako se
ne izobražujejo več samo v enem obdobju, pač pač v različnih obdobjih ter ne zgolj na
izobraževalnih ustanovah. Učne skupnosti, v katerih učenje poteka, so lahko formalne in
priložnostne narave (Ehlers v prav tam, str. 153). Mlajše generacije, imenovane tudi digitalne
generacije, rojene v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so zelo velik in pomemben
spodbujevalec sprememb v zvezi z IKT, saj se te generacije lažje in na drugačen način
spoprijemajo z delom, z učenjem ali s pridobivanjem znanja in informacij kot pa prejšnje
generacije. Značilnosti teh generacij so te, da so navajene sprejemati informacije sočasno iz
več virov, hitro, a površinsko. Informacije se pri tej generaciji ne iščejo zaradi zaloge, pač pa
zaradi trenutnih potreb. Neprestano komunicirajo, kreirajo svoje medije in jih več ne zanima
toliko nakup knjige ali drugega tiskanega gradiva. Komuniciranje s pomočjo IKT, torej na
daljavo, je bistven del njihovega vsakdana in je postal skoraj že edini vir navezovanja
socialnih stikov (Bregar idr. 2010, str. 27).
Prav zaradi tega se dogaja prej opisan pojav usmeritve k učečemu se ali angleška inačica
learner centred. Ob tem pa se vse bolj prepoznava tudi »konektivizem«, ki izhaja iz stališča,
da je znanje ali razumevanje prisotno v omrežjih med ljudmi in da je učenje proces
povezovanja, rasti in navigacije teh omrežij (Siemens in Tittenberg v prav tam).
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Razvoj interneta podpira nov izobraževalni model, ki se naslanja vedno bolj na socialna
omrežja. Po besedah raziskovalcev je nova stopnja v razvoju spleta poimenovana splet 2.0.
Gre za nove, inovativne pristope pri uporabi spleta, ki se tako imenujejo. Njegove težnje so po
Rosenu preprost dostop do uporabniških storitev, osredotočenost na neznačilne uporabnike, ki
tvorijo »dolgi rep«, povezovanje obstoječih tehnologij ali storitev iz različnih virov. Ob tem
pa še dejavno sodelovanje uporabnikov pri oblikovanju informacij, trženje blagovnih znamk
in odpiranje novih uporab tehnoloških komponent ali možnost uporabe storitev v različnih
operacijskih sistemih (Rosen v prav tam, str. 28).
Glavna orodja spleta 2.0 so spletno objavljanje kot blogi, e-portfelji, govor v omrežju IP kot
je Skype, mobilno učenje, ki poteka preko mobilnika, virtualni interaktivni svetovi,
integrirane učilnice ali diskusijski forumi (prav tam). Prav tako sem spadajo »klepetalnice kot
je IRC, grafično podprte povezave, programska podpora za skupine in orodja za socialno
povezovanje kot so MySpace, Facebook ali Twitter« (prav tam, str. 29).

Transformacija svetovnega spleta vodi med drugim k transformaciji e-izobraževanja.
Značilnosti e-izobraževanja 2.0 po Downesu so (Downes v Derenčin 2009, str. 20):


»Udeleženci oblikujejo vsebino sami in sodelujejo s kolegi v blogih, tematskih
diskusijah, wikijih in omrežjih, ki omogočajo nastajanje vsebin in porazdelitev
odgovornosti.



E-izobraževanje izrablja prednosti, ki jih daje bogastvo spletnih virov in jih
povezuje v nove učne izkušnje.



E-izobraževanje temelji na kombinirani uporabi raznovrstnih orodij, ki sicer niso
povezana in so dostopna na različnih mestih«.

Ob velikem napredku IKT in z razvojem interneta, in sicer HTML-ja (hypertext markup
language), se je s komercializacijo in grafičnim uporabniškim vmesnikom internet razširil
bistveno bolj od predstav njihovih snovalcev. Posameznik lahko tako dostopa do raznih
informacij na internetu na kateremkoli mestu ob kateremkoli času. Zgodilo se je celo to, da je
IKT prešel iz koristnosti v odvisnost za marsikatere njegove uporabnike. Moderna družba
tako ne more več delovati brez uporabe IKT (Derenčin 2009, str. 22).
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17. maj velja za svetovni dan informacijske družbe. Razvita IKT definitivno vpliva na dvig
inovativnosti in konkurenčnosti družbe in njenega gospodarstva, na povečanje števila tistih
delovnih mest, ki imajo visoko dodano vrednost, na dvig kakovosti življenja, enakomeren
regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Kar je bistvenega pomena, je
zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev ter
zagotovitev čim širše dostopnosti za vse uporabnike. Pri tem pa predstavlja največji problem
prav digitalna ločnica. Ta ločuje tiste posameznike, ki imajo reden, učinkovit dostop do
interneta in elektronskih storitev in na tiste, ki dostopa nimajo. V današnjem, globaliziranem,
svetu imamo tako priložnosti na eni strani in nezmožnost njihovega koriščenja na drugi strani
(Flogie 2007).

5 UČNI STILI IN STRATEGIJE V E-IZOBRAŽEVANJU
Po besedah Tonya Batesa so v enaindvajsetem stoletju ob strokovnosti pomembne tudi ostale
sposobnosti in spretnosti kot dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost samostojnega
učenja, socialne spretnosti, spretnosti za timsko delo, sodelovalno učenje in povezovanje,
sposobnost prilagajanja spremenljivim okoliščinam, miselne spretnosti, podjetništvo in ne
nazadnje tudi digitalna pismenost (Bates v Bregar idr. 2010, str. 31).
Eden od razlogov za uporabo IKT pri pouku je zagotovo sodoben način poučevanja, ki ga
nudi. Obvladovati ta orodja pa je ena najpomembnejših kompetenc v 21. stoletju. Ne samo
priti do številnih informacij, ki nam jih ponuja spet, pač pa tudi znati ovrednotiti in smiselno
uporabiti informacije v vsakdanjem življenju. V tem kontekstu pa se vedno bolj poudarja tudi
samoregulacijsko učenje in uporaba učnih stategij. Podrobneje ga bomo predstavili v
prihajajočih poglavjih. Učne strategije se namreč povezujejo predvsem s težnjo po
raziskovanju učenja, pri čemer naj bi bil učenec dejavni udeleženec izobraževalnega procesa.
Tako lahko trdimo, da so učinki poučevanja precej odvisni od učenčevega predhodnega
znanja in njegove miselne dejavnosti med učenjem, kar pride še posebej do izraza pri eizobraževanju (Radovan 2009, str. 17).
Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da v pedagoški psihologiji poznamo veliko teorij, ki
opredeljujejo enake koncepte na drugačen način. Med te sodijo prav učne strategije, učni stili
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kot tudi učne taktike in pristopi (prav tam, str. 45). Učne strategije so po besedah Derrya
»celoten načrt, ki ga posameznik oblikuje za doseganje nekega učnega cilja« (Derry v prav
tam, str. 45). Učne strategije so tako vezane na razmere, učni stili pa so po drugi strani
stabilnejši in pomenijo značilno kombinacijo učnih strategij, ki jih posameznik uporablja v
večini situacij (Radovan 2009, str. 45). Kot pojasnjuje avtorica Marentič Požarnik, vsebujejo
učni stili tudi čustveno-motivacijske elemente in pojmovanja o učenju (Marentič Požarnik
1992, str. 64). Najožji pojem so učne taktike, ki so specifične in usmerjene h konkretnemu
cilju in sodijo v sklop neke učne strategije (prav tam).
Če želimo učinkovitost izobraževalnega procesa, je težnja po natančni opredelitvi ciljev na
prvem mestu. Le tako bomo lahko kar najbolje upravljali sam učni proces. Ta težnja pa se je
danes razširila na sodobno poučevanje v celoti. Zelo izrazita pa so ta prizadevanja vsekakor
na področju uporabe računalnika pri pouku (Jereb 1986, str. 39).
Program se mora prilagajati udeležencu tako, da upošteva njegov stil učenja in dober program
bo dajal pri udeležencih vtis, da gre za več različnih programov. Ena izmed najbolj
pomembnih prednosti pouka s pomočjo računalnika je možnost takojšnjega posredovanja
povratnih informacij (prav tam, str. 72).
Po drugi strani pa želimo kot pomembno komponento uspešnosti pri e-izobraževanju
predstaviti tudi učne stile, kot ji predstavlja Kolb.

5.1. TEMELJNI ELEMENTI E-IZOBRAŽEVANJA IN ODNOSI MED NJIMI
Osnovni informacijski elementi v vzgojno-izobraževalnem procesu so udeleženci in izvajalci
izobraževanja. Vsak posameznik, ki je udeležen tega procesa, samostojno sprejema, obdeluje,
hrani in oddaja sporočila in ga tako lahko imenujemo samostojen informacijski sistem. Prav
tako pa je informacijski element v vzgojno-izobraževalnem procesu tudi računalnik, saj lahko
deluje tudi brez zunanje pomoči, po nekem vnaprej določenem navodilu ali programu (prav
tam, str. 40). Ob osnovnih informacijskih elementih pa poznamo še pomožne, med katere
sodijo »učni cilji, učne vsebine in učna sredstva« (prav tam, str. 41).

Bolj kot sami opisi teh elementov pa nas bolj zanima odnos med njimi. Glede na frontalno,
skupinsko ali individualno poučevanje, lahko te odnose razdelimo na naslednje vidike: glede
42

na shemo prenosa informacij in povratnih zvez, glede na način sporočanja informacij in glede
na komuniciranje med oddajnikom informacij in tistim, ki se uči. Shema prenosa informacij je
sestavljena iz šestih elementov, ki jih je postavil Shannon (Weaver in Shannon v prav tam) in
so oddajnik informacije, koder, informacijski kanal, dekoder, sprejemnik informacije in šumi.
Na drugi strani pa imamo način sporočanja informacij, ki se deli na tri skupine, in sicer
»avditivne, vizualne in delovno-tehnične« (Jereb 1986, str. 47). Odnos glede na
komuniciranje med oddajnikom informacij in tistim, ki se uči pa lahko razdelimo na štiri
situacije. Posameznik lahko pasivno, delno aktivno, a še zmeraj s prevladujočim vodenjem
izobraževalca, aktivno ob posrednem ali neposrednem angažiranju izvajalca ali samostojno ob
minimalni pomoči izvajalca izobraževanja (prav tam). Glede na strategijo ločimo predvsem 3
tipe programov. Prvi so programi »za vajo in utrjevanje, nato programi za poučevanje in
nazadnje programi za eksperimentiranje« (prav tam, str. 48).

5.2. IZKUSTVENO UČENJE
Eden izmed avtorjev, ki se je še posebej ukvarjal z izkustvenim učenjem je Kolb. Njegov
model temelji na predpostavki, da je vzgojno-izobraževalna praksa, takšna kot je bila v
njegovem času, zanemarjala posameznikovo konkretno izkušnjo, abstraktna in teoretična
znanja pa so ostajala nepovezana s posameznikovim življenjem (Rupnik Vec idr. 2003, str.
21). Pri izkustvenem učenju gre za posebno vrsto celostnega učenja, ki ni le spoznavni proces,
pač pa tudi preplet razmišljanja, čustvovanja in dejavnosti. Izkustveno učenje naj bi zapolnilo
vrzel med teorijo in prakso, saj postavlja učečega se v aktivno vlogo v učnem procesu, kjer se
nato znanje ustvarja s transformacijo izkušnje (Kolb v Marentič Požarnik 1992, str. 12).
Marentič Požarnik (1992, str. 2) poudarja, da je prav izkustveno učenje tisto, ki pomaga
razvijati lastnosti, ki so potrebne ljudem v prihodnosti. Tukaj ima v mislih predvsem lastnosti
kot so sposobnost prožnega prilagajanja v novih okoliščinah, avtonomija posameznika,
občutljivost zase in druge, sposobnost sodelovanja in komunikacije, zmožnost celovitega
dojemanja, integracije in sinteze. Prav te sposobnosti potrebuje posameznik, če se želi
vključiti v e-izobraževanje in biti pri tem uspešen. Gre namreč za to, da se posameznik znajde
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v nepredvidljivih, kompleksnih socialnih situacijah, za katere ni enega vnaprej opredeljenega
pravilnega odgovora ali rešitve (prav tam).
Če učenec pri pouku uporablja kar največ svojih zmožnosti, sposobnosti in spretnosti, bo
učenje bolj učinkovito. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj naučimo tistih stvari, ki jih
delamo sami in če smo med tem procesom aktivni (Walter in Marks 1981, str. 1). Uspešno
izkustveno učenje prepleta konkretno izkušnjo z vodeno refleksijo in analizo, kar pomeni, da
je tako učenje izzivajoče, aktivno, v učence usmerjeno in jih spodbuja k iniciativam,
odgovornosti in k odločanju (Bernard 2000, str. 13).

Predpostavke, ki jih postavljata Walter in Marks (1981, str. 1-2) kot predpostavke
izkustvenega učenja so:


»Kadar učenca učenje res zanima, kadar se res želi učiti, samo takrat se zares uči.



Pomembno je, da učenci sodelujejo v načrtovanju in organiziranju pouka, v
konkretizaciji učnega načrta.



Učenje je integralno, celovito. Pravo učenje ni seštevanje izkušenj, temveč
ponovno ustvarjanje izkušenj.



Učenje je odvisno od želje po učenju.



Posameznik se najbolje uči, kadar lahko svobodno oblikuje svoje lastne odgovore
na neko situacijo.



Učenje je odvisno od tega, da učenec ne ve odgovorov vnaprej.



Vsak učenec ima svoj način učenja.



Učenje je v veliki meri čustvena izkušnja.



Učiti se pomeni spreminjati se«.

Po drugi strani se tudi Lewin ukvarja z izkustvenim učenjem. Je utemeljitelj ameriške
socialne psihologije in za izkustveno učenje navaja 12 principov, ki so v primerjavi z
Walterjem in Marksom zasnovana nekoliko širše in bolj kompleksno. Razvidno je, da na
posameznika in njegovo učenje gleda s perspektive skupinske dinamike, česar pri drugih dveh
avtorjih ni razvidno. Oboji pa pojmujejo izkustveno učenje kot bolj celovito, integralno
učenje, ki vpliva na posameznikovo kognitivno strukturo, stališča in vrednote, zaznavanje in
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vedenje. Prav tako pa oboji izpostavijo pomembnost samostojnega in samoiniciativnega
usvajanja novega znanja (prav tam).
Ne smemo pa izpustiti še dveh pomembnih avtorjev, ki sta se ukvarjala z izkustvenim
učenjem, in sicer Deweya in Piageta. Dewey je utemeljil progresivno izobraževanje v
nasprotju s tradicionalnim v svoji knjigi Izkušnja in vzgoja leta 1983 (Marentič Požarnik
1992, str. 5). Osebna izkušnja je zanj v procesu izobraževanja bistvenega pomena. Hkrati pa
Dewey pojmuje učenje kot »dialektičen proces, v katerem se integrirajo izkušnje in pojmi,
opazovanje in akcija« (prav tam). Izkušnja je po njegovem lahko subjektivna in osebna ter na
drugi objektivna, izzvana iz okolja. Pomembno je, da sta v enakopravnem odnos (prav tam,
str. 6). Še eden izmed idejnih očetov izkustvenega učenja pa je, kot navaja Marentič Požarnik
(1992, str. 7-9), Piaget, ki ga je zanimalo, kako izkušnja oblikuje človekov intelekt oz.
mišljenje. Pravi, da »se intelektualni razvoj odvija v stalni interakciji med otrokovimi
obstoječimi miselnimi strukturami in med izkušnjami, ki jih dobi otrok v okolju« (prav tam).

5.2.1. Učni stili po Kolbu
Po Kolbu je izkustveno učenju tisti proces, v katerem se ustvarja znanje s pomočjo pretvorbe
posameznikove izkušnje ob vzajemnem vplivanju osebnega in družbenega znanja. Družbena
znanja so nakopičena objektivirana spoznanja preteklih izkušenj človeštva, osebno znanje pa
so nakopičene subjektivne življenjske izkušnje posameznika. Za izkustveno učenje pa je
najpomembnejša aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo, hkrati pa razmišljanje o njej
(Marentič Požarnik idr. 1995, str. 78).
Kolb pojmuje učenje kot proces, ki temelji na dveh temeljnih strukturnih dimenzijah. Prva
dimenzija dojemanja vključuje dva dialektično nasprotna načina doumevanja izkušnje
(konkretna izkušnja) ter posredno razumevanje simbolične reprezentacije te izkušnje
(abstraktna konceptualizacija). Druga, transformacijska dimenzija ali dimenzija spreminjanja
pa vključuje dva dialektično nasprotna načina transformacije izkušnje: k cilju usmerjeno
refleksijo (razmišljujoče opazovanje) ter razširjanje akcije (aktivno eksperimentiranje). Vse
štiri sestavine, konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in
aktivno eksperimentiranje, se v procesu izkušnje ciklično izmenjujejo, kvalitetno učenje pa je
tisto, ki povezuje vse štiri pole, v nedoločenem zaporedju. Za vsakega posameznika pa je
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značilen prevladujoč modus spoznavanja, ki pomeni večjo verjetnost odzivanja z enega pola
vsake od omenjenih dimenzij (Kolb v Rupnik Vec idr. 2003, str. 21).
Vsako kakovostno učenje naj bi povezalo vse štiri pole, vendar med posamezniki prihaja do
določenih razlik. V procesu učenja sčasoma vsakdo razvije zanj značilen poudarek na enem
ali dveh navedenih polov. Glede na to nato, kje je poudarek, dobimo štiri modalitete oz. stile
učenja, to je usmerjenost v konkretno izkušnjo, v razmišljujoče opazovanje, v abstraktno
konceptualizacijo ali aktivno eksperimentiranje. Kombinacija posameznih načinov učenja
nato tvori za posameznika značilen stil učenja. Kolb tako glede na načine spoznavanja loči
štiri učne stile: konvergentni, divergentni, akomodativni in asimilativni (Marentič Požarnik
idr. 1995, str. 77-92).

5.2.2. Kolb in pouk
Posameznim učnim stilom ustrezajo določene metode (Marentič Požarnik idr. 1995, str. 9293):


Konvergentni učni stil je značilen za »preizkuševalca« in se opira na prevladujoče
sposobnosti abstraktnega razmišljanja in aktivnega preizkušanja. Učenec s tem stilom
je najbolj sposoben deduktivnega sklepanja in rad rešuje probleme z enim samim
pravilnim, najboljšim odgovorom. Želi gotovost pri apliciranju idej v praksi ter
metode, ki pri reševanju nalog terjajo uporabo teoretičnih znanj. Sem spada razlaga,
izdelava statističnih tabel, grafov in raziskovalne naloge (prav tam).



Učenec z divergentnim učnim stilom je »sanjač«. Dober je v področjih, kjer lahko
kombinira konkretne izkušnje in razmišljujoče opazovanje, rad presoja iz različnih
vidikov, upošteva čustva, fantazijo in vrednote ter ustvarja nove ideje ter ima močno
razvit interes za ljudi. Na konkretne situacije zna gledati z različnih zornih kotov,
prilagaja se z opazovanjem in ne z akcijo. Za ta stil so značilne metode, ki dopuščajo
različne poti, odgovore, hkrati pa poudarjajo medsebojne odnose kot so igra vlog,
socialne igre v skupinski učni obliki, metoda nevihte možganov ali delo s slikovnimi
viri (prav tam).
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Akomodativni učni stil predstavlja učenca »dejavneža«, za katerega so pomembne
konkretne izkušnje in aktivno preizkušanje idej. Dobro se prilagaja okoliščinam,
usmerjen je v akcijo, probleme rešuje intuitivno. V konkretni situaciji je spreten pri
izdelavi načrtov in mu odgovarjajo metode, pri katerih je potrebno aplicirati naučeno
na reševanje praktičnih problemov ob povezavi najrazličnejših spoznanj in
upoštevanju okoliščin. Gre za študije primerov, ekskurzije, različne delavnice in
ustvarjanje plakatov (prav tam).



Še zadnji učenec je učenec z asimilativnim učnim stilom, ki je »mislec«, usmerjen v
ideje, nagnjem k abstraktnemu razmišljanju in premišljenemu opazovanju. Dober je v
induktivnem sklepanju ter povezovanju idej. Ustrezajo mu metode kot je sistematična
razlaga, študij literature, delo s pisnimi in slikovnimi viri, kjer razpoznava različne,
tudi nasprotujoče si vire in jih oblikuje v celoto. Bliže mu je individualna učna oblika
kot pa skupinska (prav tam).

Poznavanje učnih stilov pri posamezniku je pomembno na eni strani za učence kot tudi za
učitelja, ki mora nenehno skrbeti za doseganje ciljev in hkratno ustvarjanje optimalnih
pogojev učenja. Poznavanje učnih stilov mu pri tem lahko veliko pomaga. Na tem mestu pa
moramo poudariti pomen učnih stilov za e-izobraževanje. Kot pri vsaki obliki izobraževanja,
je tudi tukaj izjemnega pomena, kakšne naloge daje učitelj svojim učencem. Ne gre za to, da
zmeraj zadosti vsem učencem, pač pa skozi izobraževanje poskusi, kolikor je le mogoče,
prilagoditi pouk učencem. Čim bolj raznolike metode kot bo uporabljal, tem večja bo
verjetnost, da bo vsak učenec našel nekaj, kar mu ustreza in bo tako bolj motiviran za učenje
(prav tam).

5.3.

UČNE STRATEGIJE

Učenci, ki dejavno uravnavajo svoje učenje, za to uporabljajo različne kognitivne in
metakognitivne strategije, sistematično usmerjene k doseganju učnih ciljev (Corno in
Mandinach v Radovan 2009, str. 18). Prav tako uporabljajo strategije, s katerimi uravnavajo
druge vire učenja, kot so prilagoditev fizičnega okolja in organiziranost časa za učenje z
namenom, da bi le-to postalo bolj učinkovito. Sestavine, ki spadajo v samoregulacijsko učenje
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pa so tudi tiste, ki se nanašajo na uravnavanje učenja in učnega okolja, kamor sodijo
organizacija časa, uravnavanje truda in ureditev prostora za učenje. Takrat ko se bodo ti
učenci znašli v težavah, bodo najverjetneje iskali pomoč pri sošolcih ali učiteljih (Pintrich in
Garcia v prav tam, str. 19). Gre torej za učence, ki sami uravnavajo svoje učenje, so visoko
učinkoviti, prepričani v svoje sposobnosti in so za učenje bolj notranje motivirani (Radovan
2009, str. 19). Učna strategija po avtorjih Weinstein in Mayer pripada različnim kognitivnim
procesom in vedenjem, s katerimi skušamo uresničiti cilje, ki smo jih postavili sami ali pa jih
zahteva naloga. Strategije so lahko zavestne, pod učenčevim nadzorom, lahko pa potekajo
tudi samodejno, kar je navadno posledica navad. Med kognitivne strategije prištevata
strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije, med metakognitivne strategije pa
načrtovanje in spremljanje (Weinstein in Mayer v Radovan 2009, str. 25-26).

5.3.1. Vrste učnih strategij
Samoregulacijsko učenje poudarja pomen učenčevega poznavanja različnih učnih strategij (in
taktik) kot pravi avtorica Jasna Vesel (2008, str. 11):


»Strategije kot makroprocesi – mikroprocesi avtorja Tobiasa (Tobias v Vesel 2008,
str. 11).



Strategije razumevanja – strategije pomnjenja avtorja Levina (Levin v prav tam).



Primarne – podporne strategije (Dansereau v prav tam).



Kognitivne transformacijske aktivnosti – aktivnosti samouravnavanja (Thomas in
Rohwer v prav tam)«.

Friederich (prav tam) jih deli na:


»Kognitivne

strategije

(strategije

memoriranja,

elaboracijske

strategije

transformacijske strategije).


Metakognitivne (načrtovanje).



Strategije uravnavanja resursov (preverjanje razumevanja, reguliranje učenja)«.
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Avtorja Clarie Weinstein in Richard Mayer opredelita pojem strategije. Strategijo »prištevata
k različnim kognitivnim procesom in vedenjem, s katerimi skušamo uresničiti cilje, ki smo jih
postavili sami ali pa jih zahteva naloga« (Weinstein in Mayer v Radovan 2009, str. 25).
Weinstein in Mayer pa delita kognitivne strategije na:


Strategije ponavljanja (memoriranje informacij).



Elaboracijske strategije (povezovanje informacij s predznanjem).



Organizacijske strategije (urejanje informacij) (Weinstein in Mayer v Vesel 2008, str.
11).

Raziskave kažejo, da učenci v dobro strukturiranih situacijah te strategije v večini sicer znajo
uporabljati, na novih področjih pa jih ima večina s tem težave (Ennis v Radovan 2009, str.
23). Učenci, ki še ne znajo uravnavati svojega učenja, potrebujejo pri procesiranju in
integriranju informacij na novem področju pomoč od zunaj. Nato ti učenci sčasoma
prilagodijo kognitivne strategije novim okoliščinam (Radovan 2009, str. 24).
Pintrich pa trdi, da so lahko strategije »zavestne in pod učenčevim nadzorom, lahko pa
potekajo tudi samodejno, brez večjega zavedanja – to je lahko posledica naučenosti in navad
(Pintrich v prav tam, str. 26). Med kognitivne strategije pa, enako kot Weinstein in Mayer,
našteva strategije ponavljanja, elaboracije in organizacije. Med metakognitivne pa razvrsti
načrtovanje in spremljanje (Radovan 2009, str. 26).

5.3.2. Samoregulacijsko učenje
Prve raziskave o konceptu samoregulacijskega učenja so bile narejene v osemdesetih letih, ko
so raziskovali, kako postanejo nekateri učenci eksperti lastnega učnega procesa.
Samoregulacijsko učenje (v nadaljevanju SRU) (angl. self-regulated learning) poudarja
učenčevo lastno usmerjanje, kontroliranje in uravnavanje samega sebe pri učnih nalogah, v
učnih situacijah in skozi učni proces v daljšem časovnem obdobju. Gre za vprašanje, kako
lahko učenec s spremljanjem in uravnavanjem svojih misli, čustev ter aktivnosti doseže učno
uspešnost in/ali kako jo lahko izboljša (Vesel 2008, str. 3).
Kritična točka razvoja je zaostajanje ljudi za sodobno tehnologijo. Človek, ki ne deluje
konstruktivno v socialnem okolju, postane destruktiven do sebe in okolice. Pospešeno se zato
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uveljavljajo individualne izobraževalne metode. Znanje namreč zagotavlja hitrejše in
pravilnejše odločanje na številnih razpotjih, ki jih ponujata sodobno delo in življenje (Krajnc
2008, str. 25). Ustvarja se pritisk na ljudi, da se vse več in hitreje učijo. Jasno je, da premalo
znanja vodi v brezposelnost, nizek človeški potencial pa v nizek človeški kapital, kar vodi v
nekonkurenčnost (Weinstein in Mayer v Radovan 2009, str. 25-26).
Odkrivajo se torej strategije učenja, ki bi bile prilagojene učnemu slogu posameznika. SRU
utemeljujejo raziskovalci z različnimi teoretskimi ozadji. Pri razumevanju nam pomaga, da se
opremo na tri različne teoretske konstrukte, in sicer na raziskovanje učnih stilov in strategij,
raziskovanje metakognicije in uravnavanja ter motivacijske teorije (prav tako, str. 17).
Učinkovitost izobraževanja je odvisna od pripravljenosti, motiviranosti in institucije. Kot smo
videli že pri ostalih avtorjih, tudi Mijoč in Mistral (2006, str. 39) poudarjata spremenjen odnos
učitelj-učenec, ki se odmika od tradicionalnega. Možnosti samostojnega izobraževanja
pomenijo prevzem odgovornosti vsakega posameznika za svoje izobraževanje, ga načrtovati,
izvajati in nadzirati (prav tam). Učne strategije pa niso le gole tehnike, ki bi jih po lastni želji
vključili ali izključili, ampak so povezane z vsem, kar nas spodbuja k učenju, z našo osebno
usmerjenostjo. Pomembno je, ali se čutimo kos nalogam, ali v njih sploh vidimo smisel
(Marentič Požarnik 2003, str. 177).
Pristop SRU je bil prvotno izdelan za razvoj pisnih zmožnosti otrok ali mladostnikov s
težavami pri pisanju, v zadnjem času pa se uporablja tudi za študente z emocionalnimi in
vedenjskimi motnjami (Harris in Graham v Texas Statewide Leadership for Autism 2009).
Raziskave so obenem ugotovile, da učenci, ki niso označeni kot »samoregulacijski«,
uporabljajo manj kognitivnih in metakognitivnih strategij, so nizko samoučinkoviti in zunanje
motivirani za učenje ter manj vztrajni (Zimmerman idr. v Radovan 2009, str. 18). Pomembna
povezanost med učnim uspehom in samouravnanjem učenja pa se je pokazala na raziskavah
za vse stopnje izobraževanja (Radovan 2009, str. 18).

SRU po Corno in Mandinach je prizadevanje za poglabljanje in obvladovanje asociativne
mreže na določenem področju ter spremljanje in izboljševanje tega procesa. Z drugimi
besedami, gre za načrtovanje in spremljanje kognitivnih in čustvenih procesov, potrebnih za
uspešno obvladovanje nalog. Po drugi strani moramo omeniti tudi Banduro, ki je govoril o
50

samouravnavanju kot o zmožnosti nadzora nad lastnim vedenjem, ki je podlaga
posameznikove osebnosti in je razdeljeno na tri korake: samoopazovanje, vrednotenje in
samoodzivanje (prav tam, str. 19).
Kot kažejo nekatere raziskave, imajo uspešni učenci metakognitivno znanje, ki izvira iz
neposrednih in posrednih izkušenj, povezanih s specifičnim področjem. To znanje omogoča
učencu boljše razumevanje, spremljanje ali ocenjevanje deklarativnega in proceduralnega
znanja, motivacijska prepričanja pa mu pomagajo ohraniti motivacijo (prav tam, str. 23).
Obstaja kar nekaj modelov samoregulacijskega učenja, ki se razlikujejo po tem, kateremu
konstruktu namenjajo njihovi avtorji več pozornosti. Tako poznamo šestkomponentni model
avtorja Boekaertsa, štirikomponentni model Garcie in Pintricha, socialnokognitivni model
Zimmermana in podobno (prav tam, str. 26-28).

Pri zadnjem modelu, ki temelji na Bandurovi socialnokognitivni teoriji, so informacije, ki jih
dobimo pri učnih izkušnjah, uporabne za prilagajanje ciljem, izbiranje strategij in
prizadevanje. Samouravnavanje je predvsem odvisno od prepričanj o sebi in čustvenih
odzivov posameznikov (prav tam, str. 28). Četudi v strokovnem izrazju obstajajo razlike,
lahko pri vseh modelih zaznamo, da samoregulacijsko učenje prehaja iz začetne, pripravljalne
faze, v kateri posameznik nalogo identificira in analizira, v fazo dejanskega delovanja, kjer
gre za reševanje naloge ali prizadevanje za dosego ciljev. Ta faza pa na koncu preide v
zadnjo, v fazo ocenitve, ko se oblikuje povratna informacija, poteka pa tudi spremljanje
napredka in refleksija (prav tam, str. 37).
Kot ugotavlja Pintrich, so za vse modele samoregulacijskega učenja značilne štiri domneve.
Prve je domneva dejavnosti in konstruktivnosti, ki vidi učence kot dejavne, konstruktivne
udeležence svojega učnega procesa. Učenci tukaj dejavno ustvarjajo svoje pomene, cilje in
strategije iz informacij, ki jih dobivajo iz okolja. Druga domneva je domneva o zmožnostih
nadzora. Tretja domneva o obstoju nekega cilja ali standarda pomeni, da posameznik primerja
in presoja ali naj svoje prizadevanje nadaljuje v tej smeri ali pa je potrebna sprememba. Še
zadnja domneva pa je, da samoregulacijske dejavnosti posredujejo med osebnimi ali/in
kontekstualnimi značilnostmi in dosežki. To pomeni, da na posameznika ne vplivajo samo
posameznikoe kulturne, demografske ali osebne značilnosti, ampak tudi posameznikovo
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samouravnavanje njegovih kognicij, motivacije in vedenja (Pintrich v Radovan 2009, str. 3738).
Navedeni modeli samoregulacijskega učenja, kot poudarja Radovan (2009, str. 37), izhajajo
večinoma iz informacijsko-procesne in metakognitivne tradicije učenja. Zimmermanov in
Pintrichov model pa izražata Bandurovo socialno kognitivno teorijo. Model Boekaertsa pa je
po naravi bolj konstruktivističen. »Vsi modeli samoregulacijskega učenja predvidevajo, da
lahko učenci spreminjajo, nadzirajo in usmerjajo svoje mišljenje, motivacijo in vedenje, prav
tako pa tudi nekatere vidike okolja, ki jih obdaja« (prav tam).
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III.

EMPIRIČNI DEL
6 RAZISKOVALNI PROBLEM
6.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšen odnos imajo študentje 3. in 4. letnika
pedagogike do e-izobraževanja. Zanimalo nas bo, kako po opravljenem učnem sklopu v eučilnici študentje ocenjujejo svojo izkušnjo ter kakšen pomen imajo v tem procesu učni stili in
strategije posameznika. Prav tako bomo ugotovili, kako študentje ocenjujejo delo in
organizacijo svojega dela v e-učilnici. Na podlagi predhodnih izkušenj študentov bomo
poskusili ugotoviti, kakšna so njihova stališča glede prednosti e-izobraževanja v primerjavi s
tradicionalnim ali face-to-face1 načinom izobraževanja, kjer gre za stik v živo med
predavateljem in udeležencem. Hkrati bomo poskušali dobiti odgovor na vprašanje, ali se
mnenja udeležencev o poteku e-izobraževanja na podlagi njihovih izkušenj z eizobraževanjem in starostjo razlikujejo. Po zaključku e-izobraževanja sledi anketni vprašalnik
(glej prilogo 1), ki se nanaša na izkušnjo z učenjem v e-učilnici.

6.2.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 RV 1: Kakšne možnosti za e-izobraževanje imajo študentke glede na dostop do
računalnika doma in kako pogosto uporabljajo internet?
 RV 2: V kakšne namene študentke uporabljajo internet?
 RV 3: Ali so se študentke že izobraževale preko interneta ter za kakšen program je
šlo?
 RV 4: Ali obstaja povezanost med izkušnjami z e-izobraževanjem in uporabo učnih
strategij?
 RV 5: V čem vidijo študentke prednosti in slabosti e-izobraževanja v primerjavi s
tradicionalnim (face-to-face) izobraževanjem?

1

Pri tradicionalnem ali face-to-face izobraževanju gre za osebni stik med učiteljem in
udeležencem (Bregar idr. 2010, str. 137).
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 RV 6: Katera oblika izobraževanja študentkam najbolj ustreza: klasična oblika z
osebnim stikom (face-to-face), virtualno učenje ali kombinacija obojega (blended
learning)?
 RV 7: Kako študentke ocenjujejo svojo zmožnost uporabe IKT med eizobraževanjem?
 RV 8: Od česa sta bila po mnenju študentk odvisna način dela in uspešnost eizobraževanja v virtualni učilnici?
 RV 9: Ali obstaja povezanost med starostjo in mnenjem študentk o zanimivosti eizobraževanja ter od česa je odvisna motiviranost za e-izobraževanje?
 RV 10: Kateri je prevladujoči učni stil študentk?
 RV 11: Ali učni stil vpliva na način študija?

6.3.

HIPOTEZE

 Hipoteza 1: Večina študentk ima doma računalnik in dostop do interneta.
 Hipoteza 2: Večina študentk internet uporablja skoraj vsak dan.
 Hipoteza 3: Večina študentk uporablja internet za komunikacijo.
 Hipoteza 4: Večina študentk še nima konkretnih izkušenj z e-izobraževanjem.
 Hipoteza 5: Študentke, ki že imajo izkušnje z e-izobraževanjem, uporabljajo v eučilnici učne strategije v večji meri.
 Hipoteza 6: Prednost e-izobraževanja vidijo študentke predvsem v fleksibilnem
dostopu do informacij, slabosti pa v pomanjkanju osebnega stika s sošolci in
predavateljem.
 Hipoteza 7: Večina študentk meni, da jim bolj ustreza kombinacija
tradicionalnega in e-izobraževanja, najmanj pa jim ustreza klasično eizobraževanje.
 Hipoteza 8: Študentke, ki ocenjujejo, da je e-izobraževanje bolj zanimivo od
tradicionalnega, so zadovoljne z lastno uporabo IKT.
 Hipoteza 9: Študentke, ki so manj zunanje motivirane, uporabljajo v e-učilnici
učne strategije v večji meri.
 Hipoteza 10: Večina študentk meni, da so jasna navodila odločilnega pomena za
uspešnost v e-učilnici.
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 Hipoteza 11: Večina študentk meni, da so v e-učilnici vsi sodelovali in
enakovredno opravljali naloge.
 Hipoteza 12: Študentke, ki uporabljajo strategije kritičnega mišljenja in
organizacije v večji meri, so notranje motivirane.
 Hipoteza 13: Študentke, ki ocenjujejo, da je e-izobraževanje bolj zanimivo kot
tradicionalno učenje, obiskujejo 3. letnik.
 Hipoteza 14: Študenke, ki uporabljajo strategije kritičnega mišljenja in
organizacije v večji meri, ne bi potrebovale več osebnega stika s sošolci in
mentorjem.
 Hipoteza 15: Večina študentk je usmerjena v učno modaliteto: konkretna izkušnja.
 Hipoteza 16: Večina študentk ima akomodativni učni stil.
 Hipoteza 17: Študentke, ki imajo akomodativni stil, za teorije, razlage in
zaključke, ki jih preberejo v e-učilnici, poskušajo raziskati dokaze.
 Hipoteza 18: Študentke, ki imajo asimilativni učni stil, so z e-izobraževanjem zelo
zadovoljne.

6.3.1. Spremenljivke


Spol študentov



Izkušnje z e-učenjem



Možnost dostopa do IKT tehnologije



Ocena ustreznosti obvladovanja IKT tehnologije



Mnenje študentov o vplivu e-učenja na motivacijo



Učni stil študenta



Mnenje študentov o tradicionalnem, face-to-face izobraževanju v predavalnici



Razumevanje navodil v virtualni učilnici



Mnenje študentov o uporabnosti naučenega v virtualni učilnici



Mnenje študentov o vzbujanju dodatnega zanimanja za temo



Mnenje študentov o možnosti vključitve v delo v virtualni učilnici



Mnenje študentov o organizaciji časa med e-izobraževanjem
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7 METODOLOGIJA
7.1.

OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Z
deskriptivno metodo opisujemo pojave, kar pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov
ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo. S kavzalno neeksperimentalno metodo
pa iščemo odgovore predvsem na vprašanje »zakaj« in pojave vzročno pojasnjujemo. To
metodo uporabljamo v primerih, ko želimo ob opisu pojava najti tudi vzročno-posledične
zveze (Sagadin 1993, str. 12).

7.2.

OPIS VZORCA IN MNOŽICE

Vzorec, ki smo ga izbrali za raziskavo, vsebuje študente, ki so v šolskem letu 2011/12 vpisani
v študij tretjega in četrtega letnika pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Osnovno
množico tako predstavlja 41 študentov tretjega in četrtega letnika. Tisti, ki obiskujejo 4.
letnik, so bili vpisani v študij Pedagogika – smer andragogika, tisti iz tretjega letnika pa v
program Enopredmetni študij pedagogika in andragogika. Velikost osnovnega vzorca je 41
študentk, od tega 22 študentk 3. letnika, kar predstavlja 53,7 % vzorca in 19 študentk 4.
letnika, kar predstavlja 46,3 % vzorca. V skupini je 41 študentk ženskega spola, študentov ni.
Podatke o vzorcu, ki so pomembni za splošen opis osnovne množice in vzorca, bomo
predstavili v tabelah: število študentov, spol in starost.
Tabela 3: Število in odstotek študentov 3. in 4. letnika
Letnik

f

f (%)

3. letnik

22

53,7

4. letnik

19

46,3

SKUPAJ

41

100,0

Starost vzorca je med 21 in 29 let, pri čemer predstavljajo letniki starosti 1983, 1985 in 1986
vsak 2,4 %, največ je študentk z letnikom starosti 1989, in sicer 43,9 %. Sledijo pa jim letniki
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starosti 1990 s 34,2 %, na zadnjih mestih sta letnik rojstva 1988, ki ga predstavlja 9,8 % in
letnik 1991 s 4,9 %.
Tabela 4: Letnik rojstva in odstotek študentov po letniku rojstva
Letnik
rojstva
1983

1985

1

1

1986

1988

1989

1990

1991

SKUPAJ

1

5

12

2

22

3

13

2

Letnik
študija
3. letnik

4. letnik
SKUPAJ
(f/f%)

1
1

2,4

7.3.

1

2,4

1

2,4

4

9,8

18

43,9

14

19
34,2

2

4,9

41

OPIS ZBIRANJA PODATKOV

Podatke smo zbirali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za pedagogiko in
andragogiko pri predmetih Izbrane metode andragoškega dela in Metode izobraževanja
odraslih, katerih nosilec je doc. dr. Marko Radovan. Študentkam je bila snov predstavljena
preko spletnega sistema Moodle. Delale so najprej individualno, ko so se z učno snovjo
spoznale, nato so se razdelile v skupine in v virtualni učilnici sodelovale v forumih ter iskale
skupne rešitve na dane naloge. Učno gradivo sta v okviru pojektne naloge izdelali študentki
četrtega letnika.
Po končanem e-izobraževanju smo podatke zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil
anonimen ter je zajemal 12 vprašanj. Sestavljen je bil na podlagi zastavljenih ciljev,
raziskovalnih vprašanj ter raziskovalnih hipotez. Vprašanja so bila odprtega tipa, kjer
anketirancem ni ponujen odgovor vnaprej in ga napišejo sami ter zaprtega, izbirnega tipa, kjer
je anketirancem ponujenih več možnih odgovorov, med katerimi nato izbirajo. Prevladovala
so vprašanja zaprtega tipa, s katerimi smo zbrali podatke o spolu, izkušnjah z eizobraževanjem ter dostopnosti IKT tehnologije. V drugem delu vprašalnika pa se nahajajo
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100,0

vprašanja, na katera so študentke odgovarjale s pomočjo številčne ocenjevalne lestvice in se
nanašajo na motivacijo in aktivnost med e-izobraževanjem, učne stile in učne strategije, na
raven samostojnega znanja in sposobnosti samostojnega raziskovanja med e-izobraževanjem,
na komunikacijo in klimo med študenti v virtualni učilnici. Prav tako smo pridobili oceno
študentk glede zadovoljstva z e-izobraževanjem v primerjavi s tradicionalnim face-to-face
izobraževanjem.
V vprašalnik smo prav tako vključili nekatere trditve iz Pintrichoveva vprašalnika MSLQ o
učnih strategijah iz leta 1991. Za ugotavljanje učnih stilov in modalitet pa smo uporabili
Kolbov vprašalnik o učnih stilih in rezultate nato interpretirali po njegovih navodilih za
točkovanje.

7.4.

OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV

Pridobljeni podatki so statistično obdelani s programskim paketom SPSS. Za potrebe
diplomske naloge smo najprej vse podatke deskriptivno prikazali, nato pa smo iskali
statistično pomembne povezave med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami. Izračunani
so bili naslednji parametri: frekvenčna porazdelitev, strukturni odstotki, hi-kvadrat preizkus
za preverjanje hipotez enake verjetnosti in hipoteze neodvisnosti.
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kakšne možnosti za e-izobraževanje imajo študentke
glede na dostop do računalnika doma in kako pogosto uporabljajo internet?
 Hipoteza 1: Večina študentk ima doma računalnik in dostop do interneta.
Ker je za izvedbo e-izobraževanja potrebna računalniška oprema in dostop do interneta, me je
zanimalo, koliko študentk ima doma računalnik in hkrati stalen dostop do interneta.

Tabela 5: Število in odstotek študentk, ki imajo doma računalnik
Računalnik doma

f

f (%)

Da

41

100,0

Ne

0

0,0

SKUPAJ

41

100,0

To lahko preberemo iz tabele 5. Število študentk, ki ima doma računalnik je 41. Glede na to,
da je v vzorec zajetih 41 ljudi, ta številka predstavlja 100 %. Ne obstaja študentka, ki doma ne
bi imela računalnika.
Kot pravi Jereb se računalnik ne uporablja zgolj za vsakodnevno iskanje informacij in
komunikacijo, pač pa tudi za izobraževanje. Z vsemi funkcijami, ki jih opravlja, postaja vse
bolj pomemben, če ne že bistven del našega vsakdana (Jereb 1986, str. 24).
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Tabela 6: Število in odstotek študentk, ki imajo dostop do interneta
Dostop do
interneta

f

f (%)

Da

41

100,0

Ne

0

0,0

SKUPAJ

41

100,0

Iz tabele 6 je razvidno, da med 41 vprašanimi vse študentke (100%) lahko dostopajo do
interneta in imajo s tem zagotovljene dobre možnosti za e-izobraževanje. Pridobljen podatek
nam kaže, da informacijsko-komunikacijska tehnologija zares napreduje in prinaša
spremembe v sodobno družbo. Značilnost novih tehnologij, kot smo poudarili že v
teoretičnem delu, je uvajanje inteligentnega okolja (Berce v Bučar in Stare 2005, str. 153). Za
uporabo interneta se ne uporablja več samo računalnik, saj na trgu danes obstajajo tudi
telefoni, s pomočjo katerih smo vedno na dosegu do želenih informacij, dokumentov ali oseb.

V obeh primerih smo opravili

-preizkus enake verjetnosti:

=

= 41 > ( = 0,001; g=1)

= 10,83.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,001. Hipotezo enake verjetnosti lahko

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v množici niso enako pogosti.
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 Hipoteza 2: Večina študentk internet uporablja skoraj vsak dan.
Pri naslednji hipotezi smo ugotavljali, kako pogosto študentke uporabljajo računalnik.

Tabela 7: Pogostost rabe in odstotek pogostosti rabe interneta

Opravili smo

Vrednost

Pogostost uporabe
interneta

f

f (%)

Nikoli

0

0,0

Skoraj nikoli

0

0,0

Nekajkrat letno

0

0,0

Nekajkrat na mesec

0

0,0

Nekajkrat na teden

1

2,4

Skoraj vsak dan

4

9,8

Vsak dan

36

87,8

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus enake verjetnosti:

= 180,72 > ( = 0,001; g= 6) = 22,46.

je statistično pomembna na ravni = 0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo

s tveganjem 0,1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni
množici niso enako pogosti.
Kot je razvidno iz tabele 7, največ študentk (87,8 %) uporablja internet vsak dan.
Predpostavljali smo, da bodo študentke internet uporabljale vsak dan, saj kot kaže že rezultat
iz prve tabele, imajo vse zagotovljen računalnik z internetom na svojem domu. Študentke, ki
uporabljajo internet skoraj vsak dan, predstavljajo 9,8 %. Le ena oseba je odgovorila, da
uporablja internet nekajkrat na teden (2,4 %). Nobena od študentk na vprašanje ni odgovorila
z odgovorom nikoli, skoraj nikoli, nekajkrat letno ali nekajkrat na mesec. Naši podatki so tako
pokazali, da se internet med študentkami uporablja v veliki večini (87,8 %) vsak dan.
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Ker si danes ne moremo predstavljati življenja brez IKT, torej brez računalnika in dostopa do
interneta, so bili zgornji rezultati pričakovani. Kot pravita avtorja Bučar in Stare (2005, str.
153) je danes moč družbe informacija v rokah mnogih in ne več toliko denar v rokah
posameznikov. In dandanes je to mogoče le, če smo uporabniki teh tehnologij.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: V kakšne namene študentje uporabljajo internet?
 Hipoteza 3: Večina študentk uporablja internet za komunikacijo.
Predpostavljala sem, da študentke internet najpogosteje uporabljajo za komunikacijo preko epošte, Facebooka, Microsoft Messengerja ali spletnih omrežij. Rezultati vprašalnika so
potrdili predpostavko. Študentke najpogosteje uporabljajo internet prav za komunikacijo
preko interneta (80,5 %). Zanjo se odločajo zelo pogosto in tudi pogosto (17 %). Na
naslednjem mestu je z odgovorom pogosto (41,5 %) in zelo pogosto (22%) iskanje informacij
povezanih s službo ali študijem. Uporaba aplikacij je glede na pogostost šele na tretjem
mestu. Če ponovno združimo obe postavki, se zanje pogosto odloči 26,8 % in zelo pogosto
24,4 %.
Za izobraževanje preko interneta pa se pogosto odloči le 2,4 % vprašanih. Med drugimi
dejavnostmi, ki jih pogosto (4,9 %) realizirajo, študentke navajajo spletne igre in branje novic,
med zelo pogostimi pa dodajo še (12,2 %) bloganje, poslušanje YouTuba in ponovno branje
novic.
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Tabela 8: Pogostost uporabe računalnika in odstotki glede na namen njegove uporabe
Pogostost uporabe
Nikoli/
skoraj
nikoli

Redko

Včasih

Pogosto

Zelo
pogosto

SKUPAJ

f

f
(%)

f

f
(%)

f

f
(%)

f

f
(%)

f

f
(%)

f

1. Komunikacijo z ljudmi

0

0,0

0

0,0

1

2,4

7

17,1

33

80,5

41

2. Iskanje informacij
povezanih s službo ali
študijem

0

0,0

0

0,0

15

36,5

17

41,5

9

22

41

3. Uporaba aplikacij
povezanih z
izobraževanjem

0

0,0

2

4,9

18

43,9

11

26,8

10

24,4

41

4. Preko interneta se
izobražujem: e-učenje

16

39

12

29,3

12

29,3

1

2,4

0

0,0

41

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

4,9

5

12,2

7

Namen uporabe

5. Drugo (vpišite):

Za potrebe statistične obdelave podatke prikazujemo v naslednji tabeli. Za vsak namen
uporabe interneta smo prešteli študente, ki so v anketi odgovarjali z odgovorom pogosto ali
zelo pogosto.
Tabela 9: Število študentk glede na namen uporabe interneta

Namen uporabe
interneta

f

f (%)

Komunikacija

40

97,6

Iskanje informacij

26

63,4

Uporaba aplikacij

21

51,2

E-izobraževanje

1

2,4

Drugo

7

17,1

Opravili smo

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:
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= 38,18 > ( = 0,001; g=4) = 18,47.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,001. Hipotezo enake verjetnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v osnovni množici niso enako verjetni.
Iz tabele 9 lahko predvidimo, da je namen, zaradi katerega študentke najpogosteje uporabljajo
internet, komunikacija. Za komunikacijo uporablja internet kar 97,6 %. Sledi ji iskanje
informacij s 26 pritrdilnimi odgovori (63,4 %), nato uporaba aplikacij z 51,2 % študentk. Na
četrtem mestu so študentke izpostavile druge aktivnosti, pri katerih so naštele, kot smo
prikazali na prejšnji strani, bloganje, branje novic ali poslušanje YouTuba. Na zadnjem mestu
je glede pogostosti prav e-izobraževanje.
Dobljen rezultat, ki se nanaša na uporabo interneta za komunikacijo (97,6 %) je v skladu s
pričakovanji, saj se danes ob širjenju vseh socialnih omrežij (Facebook, Twitter, ipd.) veliko
mladih zateka v virtualni svet in v iskanje stikov na internetu.
Glede na to, da VIS (visokošolski informacijski sistem) študentke uporabljajo v okviru
formalnega izobraževanja, verjetno pri odgovarjanju na to vprašanje niti niso pomislile na
uporabo le-tega, zato je bil odstotek študentk (odgovor na vprašanje o uporabi aplikacij
povezanih z izobraževanjem) tako nizek (51,2 %).
Če bi želeli, da bi se študentke bolj odločale za e-izobraževanje, bi jih morda morali bolj
spodbujati k uporabi spletnih klepetalnic, forumov za izmenjavo mnenj in seveda tudi k
samostojnemu iskanju dodatnih informacij povezanih s študijem.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali so se študentke že izobraževale preko interneta ter
za kakšen program je šlo?
 Hipoteza 4: Večina študentk še nima konkretnih izkušenj z e-izobraževanjem.
Tabela 10: Število in odstotek študentk glede na izkušnje z e-izobraževanjem
Izkušnje z eizobraževanjem

Opravili smo

Vrednost

f

f (%)

Da

37

90,3

Ne

4

9,7

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus enake verjetnosti:

= 26,56 >

je statistično pomembna na ravni

(

= 0,001; g = 1) = 10,83.

= 0,001. Hipotezo enake verjetnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v osnovni množici niso enako pogosti.
Z anketnim vprašalnikom smo prav tako želeli ugotoviti, ali imajo študentke že izkušnje z eizobraževanjem in za kakšen program je šlo v primeru, da so odgovorile pritrdilno. Iz tabele 8
lahko vidimo, da so med študentkami samo 4 osebe (9,7 %), ki se še niso srečale z eizobraževanjem. Ostalih 37 študentk (90,3 %) se je že e-izobraževalo.
Sam pojem e-izobraževanje, kot poudarjajo Bregar in avtorji (2010, str. 4), je pogosto
opredeljen na široko, in sicer kot izobraževanje, pri katerem se uporablja IKT. Pri tem
vprašanju torej nismo delali razlike med delno podprtim in celostnim e-izobraževanjem,
ampak smo dovolili, da študenti ob odgovoru dodajo še svojo izkušnjo z e-izobraževanjem in
tako objasnijo za kakšno izobraževanje je šlo.
Programe, ki so se jih udeležile študentke že deležne e-izobraževanja, smo tako razdelili na
naslednje:
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Tabela 11: Izvedena e-izobraževanja
Program e-izobraževanja

f

f (%)

Del predmeta v Moodlu (Metode izobraževanja odraslih)

17

46

Predstavitev seminarske v obliki e-lekcije (Teorija vzgoje)

7

18,9

Spletna učilnica o učnih strategijah

5

13,5

Program v sklopu študija andragogike ali na FF

3

8,1

Sklop predavanj

2

5,4

E-izobraževanje za trenerje, Excel, tutorje Nefix

2

5,4

Izmenjava informacij o določenem predmetu

1

2,7

SKUPAJ

37

100,0

Tabela 11 nam prikazuje, da so študentke z e-izobraževanjem seznanjene predvsem zaradi
dela na Oddelku za pedagogiko in andragogiko ali zaradi dela na Filozofski fakulteti. Le dve
študentki (5,4 %) od tistih, ki so se že e-izobraževale, sta omenili program, ki je potekal zunaj
študijskih obveznosti. Šlo je za e-izobraževanje za trenerje Excela in tutorje Nefixa. Najbolj
pogost odgovor je bil del predavanj izveden v e-učilnici pri predmetu Metode izobraževanja
odraslih, ki ga je navedlo 46 % vprašanih. Naslednji najbolj pogost odgovor je bil
predstavitev seminarske naloge v obliki e-lekcije pri predmetu Teorija vzgoje. Študentke, ki
so navedle to obliko izobraževanja, predstavljajo 18,9 %. 13,5 % kot izkušnjo navaja prav
spletno učilnico o učnih strategijah, torej učni sklop izveden za potrebe te diplomske naloge,
kar nam pove, da pred tem izobraževanjem študentke še niso imele izkušenj z eizobraževanjem. Tri osebe (8,1 %) pravijo, da so se e-izobraževale v programu v sklopu
študija.

Glede na rezultate lahko trdimo, da je prav fakulteta, oz. Oddelek za pedagogiko in
andragogiko tisti, ki skrbi za njihovo vključenost v e-izobraževanje in ne toliko oni sami.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali obstaja povezanost med izkušnjami z eizobraževanjem in uporabo učnih strategij?
 Hipoteza 5: Študentke, ki že imajo izkušnje z e-izobraževanjem, uporabljajo v eučilnici strategije organizacije časa in prostora v večji meri.
Za potrebe preverjanja te hipoteze smo iz vprašalnika združili teze od 24 do 27 v novo
spremenljivko strategije organizacije časa in prostora učenja (Pintrich 1991, str. 25):


čas za študij sem si znal/a dobro razporediti;



vedno sem študiral/a na istem mestu;



zaradi drugih aktivnosti nisem porabil/a veliko časa za študij;



običajno sem študiral/a tam, kjer se lahko zberem za učenje.

Izračunali smo povprečno oceno stopnje strinjanja vsake študentke, pri čemer smo združili
kategorije 1 in 2 (se ne strinjam in delno se ne strinjam) ter 4 in 5 (delno se strinjam in
popolnoma se strinjam). Tako smo jih glede na povprečno oceno odgovora lahko razporedili
glede na slabše in bolje uporabljene učne strategije.
Tabela 12: Povezanost med izkušnjami z e-izobraževanjem in strategijami organizacije časa in
prostora učenja
Učne strategije

Manj uporabe

Niti-niti

Več uporabe

SKUPAJ

Izkušnje

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

Izkušnje

0

0,0

3

7,3

34

82,9

37

Brez izkušenj

0

0,0

0

0

4

9,8

4

SKUPAJ

0

0,0

3

7,3

38

92,7

41

Opravili smo

-preizkus hipoteze neodvisnosti:
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= 0,34 <

(

f

= 0,05; g = 2) = 5,99.

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med

izkušnjami in učnimi strategijami v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Kot vidimo v tabeli 12, je 82,9 % študentk, ki imajo izkušnje z e-izobraževanjem in
uporabljajo več učnih strategij. Razvidno je, da imajo že skoraj vse študentke izkušnje z eizobraževanjem, medtem ko je brez izkušenj samo 9,8 % študentk.
Kot smo pojasnili že v teoretičnim delu, so v Sloveniji možnosti, ki jih ponuja eizobraževanje, bolj malo izkoriščene. E-izobraževanje se pojavlja bolj kot element obogatitve
tradicionalnega izobraževanja (Arh in Jerman Blažič 2009, str. 2). Študentke, ki z eizobraževanjem nimajo izkušenj uporabljajo enako dobre učne strategije kot študentke brez
izkušenj z e-izobraževanjem, vendar moramo ta rezultat relativizirati, saj se je pojavilo
premalo študentk, ki z e-izobraževanjem nima izkušenj. Našega zaključka tako ne moremo
skleniti z veliko gotovostjo.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: V čem vidijo študentke prednosti in slabosti eizobraževanja v primerjavi s tradicionalnim (face-to-face) izobraževanjem?
 Hipoteza 6: Prednost e-izobraževanja vidijo študentke predvsem v fleksibilnem
dostopu do informacij, slabost pa v pomanjkanju osebnega stika s sošolci in
predavateljem.
Zanimalo nas je, katere prednosti in hkrati slabosti bodo navedle študentke glede eizobraževanja. V naslednji tabeli prikazujemo povzetek tistih odgovorov, ki so se največkrat
ponavljali. Posamezni odgovori so se ponovili večkrat, zato smo prednosti, ki jih ima po
mnenju anketirank e-izobraževanje, razvrstili v 7 kategorij ter slabosti v 8 kategorij.
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Tabela 13: Prednosti in odstotek prednosti e-izobraževanja
f

f (%)

Dostopnost (učenje povsod)

21

51,2

Časovna fleksibilnost

13

31,7

Napredovati s svojim tempom

3

7,32

Samostojno

1

2,4

Dostopnejše informacije

1

2,4

Bolj zabavno

1

2,4

Ni zadrege

1

2,4

SKUPAJ

41

100,0

Prednosti

Iz tabele 13 je razvidna prednost e-izobraževanja, ki med študentkami prevladuje (51,2 %).
To je dostopnost ali možnost učenja povsod. Na drugem mestu se je pojavil odgovor časovna
fleksibilnost. Študentke torej na to mesto z 31,7 % postavljajo možnost samostojne izbire časa
za študij. Na tretjem mestu je osebni tempo učenja, in sicer gre za tempo, ki ga lahko
narekuješ sam (7,3 %). Naslednje postavke, da je samostojno, da so informacije dostopnejše,
da je bolj zabavno ter da ne povzroča zadrege, pa so z 2,4 % dobile po en odgovor.
Kot poudarjajo avtorji (Bregar idr. 2010, str. 17), ima e-izobraževanje z vidika udeležencev
naslednje prednosti: večja prožnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja, večja
interaktivnost in dostop do različnih virov, večje možnosti prilagajanja učnih pristopov
posameznikovim potrebam, transparentnost pogojev izobraževanja in razvoj novega znanja in
kompetenc. Če primerjamo teorijo z rezultati naših anket, lahko rečemo, da so odgovori
primerljivi.
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Tabela 14: Slabosti in odstotek slabosti e-izobraževanja
f

f (%)

20

48,8

8

19,5

4

9,8

3

7,3

Počasen povratni odziv

2

4,9

(Ponovno) preživet čas pred
računalnikom, sedenje

2

4,9

Možnost zlorabe podatkov

1

2,4

Spodbujanje asocialnosti

1

2,4

SKUPAJ

41

100,0

Slabosti
Manjka osebni stik
Spodbujanje lenobe, manjša
samodisciplina,
pomanjkanje nadzora
Sposobnost organizacije in
samoiniciative
Tehnične težave (internet,
dolgo nalaganje strani)

Iz tabele 14 lahko razberemo, da je z 48,8 % prva slabost e-izobraževanja prav pomanjkanje
osebnega stika. Po mnenju študentk so za tem z 19,5 % spodbujanje lenobe, manjša
samodisciplina in pomanjkanje nadzora. Nato 9,8 % študentk odgovarja, da moraš imeti v eizobraževanju sposobnost organizacije in samoiniciative in to razumejo kot slabost. Prav tako
kot slabost navajajo tehnične težave (7,3 %), kamor sodi slaba internetna povezava. Peto in
šesto mesto si delita počasna povratna informacija s 4,9 % ter ponovno preživljanje časa pred
računalnikom, prav tako s 4,9 %. Na zadnje mesto pa kot slabost navajajo tudi možnost
zlorabe podatkov in spodbujanje asocialnosti, oboje z 2,4 %.
Po statistični obdelavi podatkov smo dobili naslednje rezultate:
= 65,32 >

Vrednost

( = 0,001; g = 6) = 22,46 in

= 56,42 >

( = 0,001; g = 7) = 24,32.

je v obeh primerih statistično pomembna na ravni

= 0,001. Hipotezo enake

verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %, sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi
odgovori v množici niso enako verjetni.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6: Katera oblika izobraževanja študentkam najbolj
ustreza: klasična oblika z osebnim stikom (face-to-face), virtualno učenje ali kombinacija
obojega (blended learning)?
 Hipoteza 7: Večina študentk meni, da jim bolj ustreza kombinacija
tradicionalnega in e-izobraževanja, najmanj pa jim ustreza klasično eizobraževanje.

Tabela 15: Število in odstotek študentk glede na najbolj ustrezen način izobraževanja
Način izobraževanja

f

f (%)

E-izobraževanje

7

17,1

Tradicionalno
izobraževanje

16

39

Kombinacija obojega

18

43,9

SKUPAJ

41

100,0

Opravili smo

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:

= 5,02 <

( = 0,001; g = 2) =

13,82.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,001. Hipotezo enake verjetnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1% in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v množici niso enako verjetni.
Prav tako lahko iz tabele 15 razberemo, da največ študentkam ustreza kombinacija obojega,
tradicionalnega in e-izobraževanja (43,9 %). Za tem je tradicionalno izobraževanje z 39 %.
Samo 17,1 % študentkam pa bi ustrezalo klasično e-izobraževanje.
Kot piše Ana Krajnc (2008, str. 27), do leta 2007 pri nas 31 % prebivalstva še ni uporabilo
računalnika. Čeprav se časi spreminjajo, udeleženci izobraževanja še zmeraj niso povsem
pripravljeni na celostno e-izobraževanje. Glede na to, da iz podatkov naše raziskave vidimo,
da je večini študentk najljubša oblika delno tehnološko podprto ali kombinirano eizobraževanje, lahko odgovor iščemo med dvema poloma. Eden je neusposobljenost
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študentov za uporabo sodobne tehnologije ali pa, bolj verjetno, učni stili študentk, ki ne
dopuščajo zgolj izobraževanja preko interneta.
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7: Kako študentke ocenjujejo svojo zmožnost uporabe
IKT med e-izobraževanjem?
 Hipoteza 8: Študentke, ki ocenjujejo, da je e-izobraževanje bolj zanimivo od
tradicionalnega, so zadovoljne z lastno uporabo IKT.
Za zadovoljne z uporabo IKT smo vzeli študentke, ki so v anketnem vprašalniku odgovorile
na postavko 10 pri 11. vprašanju s 4 ali 5 (delno se strinjam, popolnoma se strinjam), za
nezadovoljne pa tiste, ki so odgovorile z 1 ali 2 (se ne strinjam, delno se ne strinjam). Enako
smo naredili pri postavki 1 o zanimivosti e-izobraževanja.
Tabela 16: Povezanost zanimivosti e-izobraževanja in mnenja o zadovoljstvu z lastno uporabo
IKT.
Zadovoljstvo z
uporabo IKT

Zadovoljstvo
z eizobraževanjem

Zadovoljen

Niti-niti

Nezadovoljen

SKUPAJ

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

Bolj zanimivo od
tradicionalnega izo

14

34

2

4,9

0

0,0

16

Niti-niti

5

12,2

1

2,4

1

2,4

7

Manj zanimivo

11

26,8

5

12,2

2

4,9

18

SKUPAJ

30

73

8

19,5

3

7,3

41

Opravili smo

-preizkus hipoteze neodvisnosti:
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= 3,94 <

( = 0,05; g = 4) = 9,49.

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med

oceno zanimivosti e-izobraževanja in zadovoljstvom z lastno uporabo IKT ne moremo trditi
ničesar.
Iz tabele 16 je razvidno, da študentke, ki so zadovoljne z lastno uporabo IKT v 34 %
odgovarjajo, da jim je e-izobraževanje bolj zanimivo od tradicionalnega. 26,8 % pa jih kljub
zadovoljstvu z lastno uporabo IKT meni, da je e-izobraževanje manj zanimivo od
tradicionalnega. Med nezadovoljnimi študentkami glede lastne uporabe IKT najdemo 3
študentke, od tega se zdi dvema (4,9 %) e-izobraževanje manj zanimivo od tradicionalnega.
Pet študentk (12,2 %) ocenjuje, da niso niti zadovoljne niti nezadovoljne z lastno uporabo
IKT, hkrati pa jim je tudi vseeno ali se izobražujejo skozi tradicionalno ali skozi eizobraževanje.
E-izobraževanje je vse bolj priljubljeno. Danes, v razvitem svetu se tako nenehno širi in
vedno bolj uveljavlja. Ker se pojavlja bolj kot dopolnilna sestavina tradicionalnega učnega
procesa v predavalnici, študenti niti ne posvečajo toliko pozornosti lastni uporabi IKT (Bregar
idr. 2010, str. 5). Kot kaže naša raziskava, je 73 % zadovoljnih s svojo uporabo IKT, kar
lahko pripisujemo dnevni uporabi interneta, kjer se študenti sproti spoznavajo z novimi
funkcijami, ki jih ponuja internet.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 8: Od česa sta bila po mnenju študentk odvisna način
dela in uspešnost e-izobraževanja v virtualni učilnici?
 Hipoteza 9: Študentke, ki so manj zunanje motivirane, uporabljajo v e-učilnici
učne strategije v večji meri.
Za potrebe preverjanja te hipoteze smo kakor pri hipotezi 5 iz vprašalnika združili teze od 24
do 27 v novo spremenljivko strategije organizacije časa in prostora učenja.
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Prav tako smo iz vprašalnika združili teze od 2 do 5 v novo spremenljivko zunanja motivacija
(Pintrich 1991, str. 10):


trenutno sem najbolj zadovoljen/na, če dobim pri predmetu dobro oceno;



trenutno mi je najpomembnejše izboljšanje ocen, zato poskušam dobiti čim višje
ocene;



če je le možno, si želim dobiti boljše ocene kot večina drugih sošolcev;



pri tem predmetu si želim biti uspešen/na, ker se mi zdi pomembno, da pokažem svoje
sposobnosti staršem, prijateljem, učiteljem in drugim.

Izračunali smo povprečno oceno stopnje strinjanja vsakega študenta, pri čemer smo združili
kategorije 1 in 2 (se ne strinjam in delno se ne strinjam) ter 4 in 5 (delno se strinjam in
popolnoma se strinjam). Tako smo jih glede na povprečno oceno odgovora lahko razporedili
glede na način učenja in tip motivacije.
Tabela 17: Povezanost med uporabo učnih strategij organizacije časa in prostora učenja in
zunanjo motivacijo
Zunanja
motivacija

SKUPAJ
Manj

Niti-niti

Bolj

Učne strategije

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

Manj uporabe

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Niti-niti

2

4,9

0

0,0

1

2,5

3

Več uporabe

13

31,7

14

34,2

11

26,8

38

SKUPAJ

15

36,6

14

34,2

12

29,3

41

Opravili smo

-preizkus hipoteze neodvisnosti:

74

= 3,94 <

( = 0,05; g = 4) = 9,49.

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med

oceno zanimivosti e-izobraževanja in zadovoljstvom z lastno uporabo IKT ne moremo trditi
ničesar.
Iz tabele 17 je razvidno, da je med študentkami, ki se ocenjujejo kot manj zunanje motivirane
(36,6 %), delež 31,7 % študentk, ki znajo dobro organizirati čas in prostor učenja. A na drugi
strani lahko opazimo, da študentke, ki so bolj zunanje motivirane, prav tako v večji meri
uporabljajo učne strategije organizacije časa in prostora (26,8 %). Zanimivo je dejstvo, da
nobena od študentk ni ocenila, da ne uporablja strategij organizacije časa in prostora učenja
pri učnem procesu. A glede na podatke dobljene v tabeli, lahko trdimo, da tako zunanje manj
motivirane kot zunanje bolj motivirane enako pogosto uporabljajo strategije organizacije časa
in prostora učenja.
Po Entwistlu (Entwistle v Marentič Požarnik 2003, str. 177) učne strategije niso le gole
tehnike, ki jih po željah vključimo ali izključimo, ampak so tesno povezane z našo osebno
usmerjenostjo. Pomembno je, da se čutimo kos nalogam in da v njih vidimo smisel. Glede na
rezultate, ki smo jih dobili mi, lahko trdimo, da gre za nek osebni smisel, ki ga študentje
vidijo v nalogah, zaradi česar študenti z zunanjo motivacijo ne prevladujejo pri uporabi učnih
strategij v večji meri.

 Hipoteza 10: Večina študentk meni, da so jasna navodila odločilnega pomena za
uspešnost v e-učilnici.
Za preverjanje hipoteze enake verjetnosti smo ponovno združili stopnjo strinjanja 1 in 2 (se ne
strinjam in delno se ne strinjam) ter 4 in 5 (delno se strinjam in popolnoma se strinjam).
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Tabela 18: Število in odstotek študentov glede na mnenje o pomenu jasnih navodil za uspešnost
v e-učilnici.
Jasna
navodila

Opravili smo

f

f (%)

Se strinjam
oz. dokaj
strinjam

35

85,4

Niti-niti

5

12,2

Se sploh oz.
dokaj ne
strinjam

1

2,4

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:

= 18,79 >

( = 0,001; g = 2) =

13,82.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,001. Hipotezo enake verjetnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v osnovni množici niso enako pogosti.
Iz tabele 18 je razvidno, da se 85,4 % strinja z dejstvom, da morajo biti za uspešnost v eučilnici navodila jasna, saj je to zanj odločilnega pomena. Med 41 študentkami se jih je 5
(12,2 %) opredelilo za možnost, da navodila niso niti pomembna niti nepomembna. Ena sama
študentka (2,4 %) pa se z dejstvom sploh ne strinja.
Tisti študenti, ki dejavno uravnavajo svoje učenje, si znajo bolje prilagoditi fizično okolje in
organizacijo časa, veljajo za bolj uspešne (Corno in Mandinach v Radovan 2009, str. 18). A
za uspešnost to ni dovolj. Kot je pokazala naša raziskava, so bistvenega pomena jasna
navodila, brez katerih sploh ne bi vedeli, kakšen je cilj e-izobraževanja.
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 Hipoteza 11: Večina študentk meni, da so v e-učilnici vsi sodelovali in
enakovredno opravljali naloge.
Za potrebe izračuna hipoteze enake verjetnosti smo združili stopnje strinjanja, in sicer stopnjo
1 in 2 ter stopnjo 4 in 5.
Tabela 19: Število in odstotek študentk glede na mnenje o enakovrednem sodelovanju v eučilnici
Enakovredno
sodelovanje

Opravili smo

Vrednost

f

f (%)

Se strinjajo
oz. dokaj
strinjajo

13

31,7

Niti-niti

9

22,0

Se sploh oz.
dokaj ne
strinjajo

19

46,3

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:

= 0,53 <

( = 0,05; g = 2) = 5,99.

ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko obdržimo. O

odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Med študentkami je 13 takih (31,7 %), ki menijo, da so v e-učilnici vsi sodelovali in
enakovredno opravljali naloge. Devet (22 %) se jih ne more opredeliti, 19 študentk (46,3 %)
pa se sploh ne strinja in so mnenja, da študentke niso enakovredno opravljale svojih nalog.
E-izobraževanje lahko ima, kot je jasno razvidno iz tabele 19, tudi nekatere slabosti. O
slabostih smo sicer govorili že v hipotezi 10, tukaj pa imamo eksplicitno prikazan podatek o
sodelovanju študentk v spletni učilnici. Res je, da so mnenja lahko subjektivna, a študentke so
s 46,3% strinjanjem z neenakovrednim sodelovanjem v učnem procesu podale še drug pogled
na e-izobraževanje.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 9: Ali obstaja povezanost med starostjo in mnenjem
študentk o zanimivosti e-izobraževanja ter od česa je odvisna motiviranost za eizobraževanje?
 Hipoteza 12: Študentke, ki uporabljajo strategije kritičnega mišljenja in
organizacije v večji meri, so notranje motivirane.
Za potrebe preverjanja te hipoteze smo iz vprašalnika združili teze od 13 do 23 v novo
spremenljivko strategije kritičnega mišljenja, organizacije (Pintrich 1991, str. 20-22):


študijsko snov, ki sem jo spoznal, sem uporabil kot osnovo za lastna stališča, na
katerem bom gradil/a;



za teorijo, ki sem jo prebral/a, sem poiskal/a lastne zaključke;



pogosto preverjam stvari, ki jih preberem v virtualni učilnici, da ugotovim, če držijo;



za teorije, razlage in zaključke, ki jih preberem v e-učilnici, poskušam raziskati
dokaze;



učno snov, ki jo preberem v e-učilnici vzamem za izhodišče, da lahko oblikujem
lastno znanje;



rad/a se poigravam z različnimi idejami o stvareh, ki jih študiramo pri tem predmetu;



ko smo delali v e-učilnici zaključke o stvareh, sem razmišljal/a tudi o drugih
možnostih;



pri študiju v e-učilnici sem snov natisnil/a in si pomagal/a s podčrtovanjem;



pri študiju v e-učilnici sem poskušal odkriti najpomembnejše ideje;



pri študiju v e-učilnici sem si organiziral/a učno snov tako, da sem naredil/a preprosto
skico, tabelo ali graf;



ko sem študiral za ta predmet, sem zbral/a zapiske in podčrtal/a ključne pojme.

Prav tako smo iz vprašalnika združili teze od 2 do 5 v novo spremenljivko zunanja motivacija.
Katere trdive so zajete v tej spremenljivki, je opisano pri hipotezi 9.
Izračunali smo povprečno oceno stopnje strinjanja vsake študentke, pri čemer smo združili
kategorije 1 in 2 (se ne strinjam in delno se ne strinjam) ter 4 in 5 (delno se strinjam in
popolnoma se strinjam). Tako smo jih glede na povprečno oceno odgovora lahko razporedili
glede na strategije kritičnega mišljenja, organizacije in tip motivacije.
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Tabela 20: Povezanost med učnimi strategijami kritičnega mišljenja, organizacije in vrsto
motivacije
Učne strategije
Zunanja
motivacija

Uravnavanje

Niti-niti

Brez uravnavanja

SKUPAJ

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

Manj

12

29,3

1

2,4

2

4,9

15

Niti-niti

8

19,5

6

14,6

0

0,0

14

Bolj

8

19,5

4

9,8

0

0,0

12

SKUPAJ

28

68,3

11

26,8

2

4,9

41

Opravili smo

Vrednost

-preizkus hipoteze neodvisnosti:

= 7,82 <

( = 0,05; g = 4) = 9,49.

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti lahko obdržimo. O povezanosti

med načinom učenja in vrsto motivacije v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Kot je razvidno iz tabele 20, 11 študentk kaže ob notranji motivaciji več lastnega uravnavanja
načina učenja in predstavljajo 26,8 %. Med študentkami z zunanjo motivacijo pa se pojavijo
samo tri študentke manj, ki prav tako kažejo lastno uravnavanje učenja med e-izobraževanjem
(19,5 %), ki torej bolj uporabljajo strategije kritičnega mišljanja, organizacije. Enak odstotek
(19,5 %) prikazuje tiste študentke, ki se niso označile niti za manj zunanje niti za bolj zunanje
motivirane in so pokazale visoko stopnjo uporabe strategij kritičnega mišljenja in
organizacije.
Kar nas nekoliko preseneča v tabeli 20, je visok odstotek študentk z zunanjo motivacijo. Od
41 študentk, se jih 12 (29,3 %) uči zgolj zaradi zunanje motivacije. Študentke, ki se niso
opredelile, prav tako predstavljajo visok odstotek (34,2 %). Med študentkami 3. in 4. letnika
bi lahko pričakovali nekoliko večji delež manj zunanje motiviranih, vendar lahko sklepamo,
da gre za subjektiven dejavnik, kot je na primer večja tekmovalnost v posameznih oddelkih ali
želja po nadaljevanju študija, ki pa definitivno zahtevata višje ocene pri posameznih
predmetih.
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 Hipoteza 13: Študentke, ki ocenjujejo, da je e-izobraževanje bolj zanimivo kot
tradicionalno učenje, obiskujejo 3. letnik.
Prav tako smo združili kategorije strinjanja, in sicer kategoriji 1 in 2 ter 4 in 5.
Tabela 21: Ocena in odstotek načina izobraževanja glede na starost
Način
izobraževanja

E-izobraževanje

Kombinacija

Tradicionalno
izobraževanje

SKUPAJ

Starost

f

f (%)

F

f (%)

F

f (%)

f

3. letnik

2

4,9

8

19,5

12

29,3

22

4. letnik

5

12,2

8

19,5

6

14,6

19

SKUPAJ

7

17,1

16

39,0

18

43,9

41

= 3,08 <

( = 0,05; g = 2) = 5,99.

Opravili smo

Vrednost

-preizkus hipoteze neodvisnosti:

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti lahko obdržimo. O povezanosti

med letnikom študija in načinom izobraževanja v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Iz tabele 21 je jasno razvidno, da je 8 študentk (29,3 %) iz 3. letnika še zmeraj za
tradicionalno izobraževanje, medtem ko sta za e-izobraževanje le 2 (4,9 %). Prevladujejo sicer
študentke, ki bi imele najraje kombinacijo tradicionalnega in e-izobraževanja, takih je 8 in
predstavljajo drugi najvišji odstotek med tretjimi letniki (19,5 %). Na drugi strani pa vidimo,
da je med 4. letniki nekaj več študentk za e-izobraževanje (12,2 %). To lahko pripisujemo
večji samoregulaciji učenja, kar pomeni, da so študentke 4. letnikov bolj samostojne in jim ta
način izobraževanja prav zaradi tega bolj ustreza. Pa vendar je med prevladujočimi odgovori
tradicionalno izobraževanje. V četrtem letniku je število študentk, ki bi se najraje odločile za
tradicionalno izobraževanje, 6 (14,6 %). Študentke 4. letnika, ki so izbrale kombinacijo
tradicionalnega in e-izobraževanja, predstavljajo 19,5 %.
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Rezultate bi lahko povezali z vedno več spremembami, ki se dnevno dogajajo v življenju
posameznika. Vsak namreč postaja vedno bolj prilagodljiv in fleksibilen, saj je spoznavanje
nečesa novega postalo del vsakdana. Ker dobiva vedno večji pomen tudi vseživljenjsko
učenje, morajo biti udeleženci izobraževanja pripravljeni na različne načine izobraževanja, pa
naj bo to e-izobraževanje, tradicionalno ali kombinacija obeh.
 Hipoteza 14: Študenke, ki uporabljajo strategije kritičnega mišljenja in
organizacije v večji meri, ne bi potrebovale več osebnega stika s sošolci in
mentorjem.
Za preverjanje hipoteze neodvisnosti smo tako kot pri hipotezi 11 združili teze od 13 do 23 v
novo spremenljivko strategije kritičnega mišljenja, organizacije. Hkrati pa smo združili
stopnjo strinjanja 1 in 2 (se ne strinjam, se delno ne strinjam) ter 4 in 5 (delno se strinjam,
popolnoma se strinjam).
Tabela 22: Povezanost med uporabo strategij kritičnega mišljenja, organizacije in željo po
osebnem stiku s sošolci in mentorjem
Osebni stik
Učne strategije

Želel bi več
osebnega stika

Ne bi želel več
stika

Niti-niti

SKUPAJ

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

Uravnavajo

21

51,2

5

12,9

2

4,9

28

Niti-niti

7

17,1

4

9,7

1

2,4

12

Ne uravnavajo

1

2,4

0

0,0

0

0,0

1

SKUPAJ

29

70,7

9

22,6

3

7,3

41

Opravili smo

Vrednost

-preizkus hipoteze neodvisnosti:

= 1,64 <

( = 0,05; g = 4) = 9,49.

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med

samoiniciativo in želji po večjem osebnem stiku v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Iz tabele 22 vidimo, da bi študentke, ki so bolj uporabljale strategije kritičnega mišljanja in
organizacije (51,2 %) želele celo več osebnega stika kot tiste, ki teh strategij niso uporabljale
(2,4 %). Med študentkami, ki bolje regulirajo svoj način učenja, sta bili samo 2 (4,9 %), ki ne
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bi potrebovali več osebnega stika. Med tistimi, ki se niso opredelile glede lastne uporabe
strategij kritičnega mišljenja in organizacije, so samo v sedmih primerih (17,1 %) želele več
osebnega stika.
Učinkovitost izobraževanja pa, kot smo videli skozi analize, ni odvisna samo od
pripravljenosti, motiviranosti in institucije, pač pa tudi od stikov, ki jih kot človeška in s tem
socialna bitja vsekakor potrebujemo.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 10: Kateri je prevladujoči učni stil študentk?
 Hipoteza 15: Večina študentk je usmerjena v učno modaliteto: konkretna izkušnja.
Tabela 23: Prevladujoča modaliteta in odstotek študentk glede na modaliteto učenja
Učna modaliteta
Konkretna izkušnja

Opravili smo

f

f (%)

16

39

Abstraktna
konceptualizacija
Razmišljujoče
opazovanje
Aktivno
eksperimentiranje

1

2,4

13

31,7

11

26,9

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:

= 12,33 >

( = 0,01; g = 3) =

11,34.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,01. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo

s tveganjem 1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni
množici niso enako verjetni.
Za ugotavljanje učne modalitete študentk smo uporabili navodila za točkovanje Kolbovega
vprašalnika o učnih stilih in modalitetah (Kolb v Marentič Požarnik idr. 1995, str. 106). Kot
smo predpostavljali, je iz tabele 23 razvidno, da je največ študentk na Oddelku za pedagogiko
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in andragogiko z učno modaliteto konkretna izkušnja. Gre za 16 študentk, kar predstavlja 39,1
%. Na drugem mestu sledi razmišljujoče opazovanje, modaliteta, ki jo ima 13 študentk in
predstavlja 31,7 %. Na tretjem mestu se nahaja aktivno eksperimentiranje z 11 študentkami
(26,9 %) in na repu razpredelnice 1 študentka, ki si pripisuje modaliteto abstraktne
konceptualizacije in predstavlja 2,4 % vseh vprašanih.
Učne modalitete so pomemben del izobraževalnega procesa, saj je vsako kakovostno učenje
povezano v štiri pole, pri čemer prihaja med posamezniki do določenih razlik. Da zagotovimo
kar se da dobre možnosti uspeha posameznika v e-učilnici, pa moramo vedeti kakšne naloge
uvesti, da bo naš cilj dosežen (Kolb v Marentič Požarnik idr. 1995, str. 78).
 Hipoteza 16: Večina študentk ima akomodativni učni stil.
Tabela 24: Učni stili in odstotek študentov glede na učni stil
Učni stil

Opravili smo

f

f (%)

Akomodativni

16

39

Divergentni

15

36,6

Konvergentni

7

17,1

Asimilativni

3

7,3

SKUPAJ

41

100,0

-preizkus hipoteze enake verjetnosti:

= 11,53 >

( = 0,01; g = 3) =

11,34.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,01. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo

s tveganjem 1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni
množici niso enako verjetni.
Kot pri preverjanju hipoteze 15 smo tudi tukaj uporabili navodila za točkovanje Kolbovega
vprašalnika učnih stilov, da smo lahko ugotovili učni stil študentk (Kolb v Marentič Požarnik
idr. 1995, str. 105). Kot je razvidno iz tabele 23, je na Oddelku za pedagogiko in andragogiko
prevladujoči učni stil študentk akomodativni (39 %). Za njim je po številu študentk
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divergentni, in sicer se je vanj umestilo 15 študentk (36,6 %), za tem pa konvergentni, ki ga
predstavlja 7 študentk (17,1 %). Asimilativni učni stil predstavljajo le 3 študentke (7,3 %).
Za delo z akomodativnim stilom so primerne metode, pri katerih je treba naučeno aplicirati na
reševanje konkretnih primerov ob povezavi z najrazličnejšimi spoznanji in upoštevanju
vsakokratnih okoliščin (Marentič Požarnik idr. 1995, str. 92). Ker smo že predpostavljali, da
bo največ študentov pedagogike tega učnega stila, lahko oblikujemo še zadnje raziskovalno
vprašanje:
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 11: Ali učni stil vpliva na način študija?
 Hipoteza 17: Študentke, ki imajo akomodativni stil, za teorije, razlage in
zaključke, ki jih preberejo v e-učilnici, poskušajo raziskati dokaze.
Za izračun smo ponovno združili stopnji strinjanja 1 in 2 (se ne strinjam, delno se ne strinjam)
ter 4 in 5 (delno se strinjam, popolnoma se strinjam) pri postavki 14 iz 11. vprašanja ankete.
Opraviti smo morali izračun s pomočjo Kolbovega instrumentarija v knjigi Izziv raznolikost
(Kolb v Marentič Požarnik idr. 1995, str. 106).
Tabela 25: Povezanost med učnim stilom in preverjanjem naučenega
Preverjanje
v praksi

Ne preverjam
zaključkov

Preverjam zaključke

Nit-niti

SKUPAJ

Učni stil

f

f (%)

F

f (%)

f

f (%)

f

Akomodativni

3

7,3

2

4,9

11

26,8

16

Divergentni

7

17,1

6

14,6

2

4,9

15

Asimilativni

1

2,4

1

2,4

1

2,4

3

Konvergentni

3

7,3

4

9,8

0

0,0

7

SKUPAJ

14

34,1

13

31,7

14

34,1

41

Opravili smo

-preizkus hipoteze neodvisnost:
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= 15,74 >

( = 0,05; g = 6) = 12,59.

Vrednost

je statistično pomembna na ravni

= 0,05. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s

tveganjem 5 %. Dokazali smo, da sta učni stil in preverjanje naučenega znanja v osnovni
množici odvisna.
V tabeli 25 lahko vidimo, da je med tistimi študentkami, ki imajo akomodativni stil učenja, 11
takih (26,8 %), ki za teorije, razlage in zaključke v e-učilnici, poskušajo najdi dokaze, oz.
preveriti naučeno. Med študentkami s tem stilom so 3 (7,3 %) take, ki zaključkov v praksi ne
preverjajo. Jasno vidimo, da med študentkami prevladuje akomodativni stil, pri katerem se
glede na prej predstavljeno teorijo, vedno išče možnost praktične uporabe spoznane teorije.
Med študentkami divergetnega stila je 7 takih, ki ne preverjajo zaključkov (17,1 %) in 2 (4,9
%) taki, ki zaključke preverjata. Med študentkami asimilativnega učnega stila je ena
študentka, ki ne išče konkretnih primerov za teorije in razlage ter ena, ki jih išče. Vsaka od
njiju predstavlja 2,4 % vseh vprašanih.
Za študentke pedagogike smo predvidevali, da bodo v večini posedovale akomodativni stil
prav zaradi konkretnih izkušenj, ki so zanj bistvenega pomena pri učenju.
Gre za študente, ki primerjajo različne teorije v primerih, pa naj gre za študije primerov,
ekskurzije ali ustvarjanje plakata (Marentič Požarnik idr. 1995, str. 23). Iz tega lahko
sklepamo, da za te študentke ne bo dovolj zgolj učenje preko e-učilnice in interneta, pač pa jih
bo potrebno poslati tudi v akcijo, o kateri bodo potem lahko govorili na forumu ali spletni
klepetalnici.
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 Hipoteza 18: Študentke, ki imajo asimilativni učni stil, imajo najraje eizobraževanje.
Tabela 26: Povezanost med učnim stilom in načinom izobraževanja
Način
izobraževanja

E-izobraževanje

Kombinacija

Tradicionalno
izobraževanje

SKUPAJ

Učni stil

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

Akomodativni

4

9,8

12

29,2

0

0,0

16

Divergentni

0

0,0

4

9,8

11

26,8

15

Asimilativni

3

7,3

0

0,0

0

0,0

3

Konvergentni

0

0,00

0

0,0

7

17,1

7

7

17,1

16

39,0

18

43,9

41

SKUPAJ

Opravili smo

Vrednost

-preizkus hipoteze neodvisnost:
je statistično pomembna na ravni

= 41,44 >

( = 0,001; g = 6) = 22,46.

= 0,001. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s

tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta način izobraževanja
in učni stil v osnovni množici odvisna.
Študentke, ki imajo asimilativni učni stil, kot lahko preberemo v tabeli 26, se najraje eizobražujejo (7,3 %), medtem ko so tiste z akomodativnim učnim stilom izbrale kombinacijo
e-izobraževanja in tradicionalnega izobraževanja (29,2 %). Štiri študentke so se odločile za
samostojno e-izobraževanje (9,8 %), za tradicionalno izobraževanje pa se sploh niso odločale.
Med študentkami z divergentnim stilom jih je 11 izbralo tradicionalno izobraževanje (26,8 %)
ter 4 kombinacijo obojega (9,8 %). Med akomodativnimi pa so se štiri odločile za eizobraževanje.
Po mnenju Barice Marentič Požarnik (2003, str. 159) je prav asimilativni stil tisti, ki kaže
največ interesa za teorijo in gradnjo teoretskih konceptov. Povezuje ideje in je brez interesa za
ljudi, zaradi česar smo predpostavljali, da mu bo e-izobraževanje najbližje. Ker je za študente
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s konvergentnim učnim stilom značilno, da želijo gotovost in aplikacijo idej v praksi, nas
rezultat naše analize ne preseneča. Vseh sedem študentk, ki imajo konvergentni učni stil, ima
najraje tradicionalno učenje. Študentke z divergentnim učnim stilom, ki kažejo interes za ljudi
in presojajo snov iz različnih vidikov pa imajo, po pričakovanjih, najraje tradicionalno
izobraževanje (prav tam).
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9 SKLEP
Nove tehnologije, kot pove že samo ime, prinašajo v področja človekove dejavnosti novosti,
ki prinašajo sociološke, organizacijske, kadrovske in druge probleme. Bolj kot tehnologija
poseže v obstoječe načine in metode dela, večji so lahko problemi. Pomembno je torej
sprotno, pravočasno in sistematično prilagajanje znanj in sposobnosti zaposlenih za delo z
novo tehnologijo (Jereb 1986, str. 36).
Računalniška tehnologija zelo hitro prodira na področje vzgojno-izobraževalnega dela, ponuja
vrsto možnosti na področju raziskovanja in prav tako pri organizaciji in izvajanju teh
procesov. Pri vključevanju računalniške tehnologije v sam učni proces je med
najpomembnejšimi zlasti didaktično-metodični vidik. Spremenjen položaj učitelja in učenca
zahteva drugačno, predvsem pa bolj prožno organizacijo pouka. Računalnik namreč deloma
zamenjuje učitelja kot vir informacij, obenem pa tudi usmerja in vodi učenje vsakega
posameznega učenca ter nudi možnosti za samostojno učenje.
V teoretičnem delu diplomske smo tako predstavili nekatere od ključnih točk e-izobraževanja.
Za lažje razumevanje samega e-izobraževanja smo najprej opredelili termin informacijskokomunikacijske tehnologije in njeno uporabo, saj je postala osnova posameznikovega
izobraževanja. Iz podatkov naše raziskave lahko razberemo, da imajo vse študentke tretjega in
četrtega letnika pedagogike in andragogike, ki so bile vključene v vzorec raziskave, doma
računalnik in dostop do interneta. To nam kaže, da je uporaba računalnika neizogibna na vseh
področjih življenja. V teoretičnem delu smo zato podali tudi predstavitev uporabe le-tega v
vzgojno-izobraževalnem procesu ter omenili njegove slabosti in prednosti.
V osrednjem delu teoretičnega dela smo predstavili e-izobraževanje in njegovo zgodovino. Na
tem mestu velja omeniti študij na daljavo, ki je njegov predhodnik. Danes pa se eizobraževanje deli na delno tehnološko podprto in celostno e-izobraževanje. Pri delno
tehnološko podprtem e-izobraževanju se informacijsko-komunikacijska tehnologija uporablja
le del časa in ni nujno povezana z vsakim učnim sklopom programa. Komunikacija poteka
pretežno v razredu ter temelji na tradicionalnih pedagoških konceptih. Medtem ko se delno
tehnološko podprto e-izobraževanje dogaja pretežno v razredu, je celostno e-izobraževanje
prostorsko neodvisno in podprto z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, ki so
celostno integrirane v izobraževanje. Naša raziskava je pokazala, da bi se za delno tehnološko
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podprto e-izobraževanje odločilo 16 študentk (24,4 %), za tradicionalno izobraževanje 18
študentk (39,02 %) in za celostno e-izobraževanje 7 študentk (17,1 %). Po drugi strani pa nam
je raziskava pokazala, da 19 študentk (46,3 %) meni, da v e-učilnici niso sodelovale vse
enakovredno. O možnih slabostih in prednostih e-izobraževanja zato prav tako govorimo že v
teoretičnem delu.
Potrebno je poudariti, da je izmed vseh 41 študentk, izkušnjo z e-izobraževanjem že imelo 37
študentk (90,2 %). Brez izkušnje so bile le 4 osebe (9,8 %). E-zobraževanja, ki so jih navedle
študenke, smo predstavili v sedmih skupinah, a videli, da se večinoma nanašajo na študijske
obveznosti in ne e-izobraževanja, ki bi si jih organizirale študentke same.
Preden pojasnimo vpliv učnih strategij in stilov v e-izobraževanju, smo predstavili še
prihodnost e-izobraževanja v Evropski Uniji in Sloveniji. V naši raziskavi se je pokazalo, da
se računalnik uporablja v 9,8 % skoraj vsak dan in v 87,9 % vsakodnevno. Ta podatek nam da
jasno vedeti, da je ob vseživljenjskem učenju, ki dobiva vedno večji pomen, izjemnega
pomena tudi tehnologija, ki se prav tako vedno bolj razvija. In prav informacijskokomunikacijska tehnologija se počasi spreminja v enega od najpomembnejših stebrov
sodobnega izobraževanja.
V zadnjem poglavju pa smo predstavili, kot je bilo že omenjeno, vpliv učnih strategij in stilov
na učenje. Študenti, ki znajo uravnavati svoje učenje in za to uporabljajo različne kognitivne
in metakognitvne strategije, so tako bolj prilagodljivi in si znajo bolje organizirati čas za
učenje. Ker znajo sami uravnavati svoje učenje, bolje izkoriščajo možnosti, ki jih nudi eizobraževanje in bi verjetno v e-izobraževanju dosegli boljše rezultate. Kljub velikemu
pomenu samouravnavanja učenja pa so glede na rezultate anketnega vprašalnika za uspešno eizobraževanje pomembna jasna navodila. 85,4 % študentk se je namreč strinjalo, da morajo
biti navodila jasna in samo 2,4 % študentk je bilo mnenja, da navodila niso pomembna pri
uspešnosti e-izobraževanja.
Sama diplomska naloga in rezultati empiričnega dela so mi dali širši pogled na eizobraževanje in uravnavanje učnega procesa v njem, sploh v primeru, ko gre za celostno eizobraževanje. Vprašanja, ki so se mi porajala, se tičejo primernega didaktičnega pristopa,
kako pripraviti učne ure v e-učilnici, da bomo zadovoljili vse učence in njihove učne stile.
Učitelj vsekakor ne more vedno ravnati po željah vseh učencev in njihovih učnih stilov hkrati,
lahko pa pripravi ure tako, da bodo tekom izobraževanja vsi našli nekaj zase. V naši raziskavi
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smo ugotovili, da ima največ študentk akomodativni učni stil (39 %). In te študentke, kot je
prav tako pokazala naša raziskava, so za teorije, razlage in zaključke, ki so jih prebrale v eučilnici, poskusile najti dokaze in te preveriti (26,8 %). Glede na to, da med študentkami
prevladuje akomodativni učni stil, je e-izobraževanje zanje sicer zanimivo, a ob tem vseeno
iščejo še konkretne primere v praksi. Tako nas odgovor, da je tradicionalno izobraževanje še
vedno najbolj priljubljeno, ne preseneča. Študentke sicer kažejo interes za e-izobraževanje, a
o dejanski realizaciji te želje ne moremo govoriti, saj se je večina izobraževala prav na
Filozofski fakulteti, na Oddleku za pedagogiko in andragogiko.
Na tem mestu pa se lahko vprašamo, ali je iskanje dokazov in preizkušanje teorije v praksi
značilno samo za akomodativni učni stil učencev, ki se e-izobražujejo, ali bi to morala postati
značilnost prav vseh uporabnikov interneta in e-izobraževanja. Kot smo ugotovili, je namreč
asimilativni stil tisti, ki se najraje e-izobražuje. V naši raziskavi predstavljajo asimilativni učni
stil sicer le 3 študentke (7,3 %), a so od teh vse jasno pokazale, da je njihov najljubši način
izobraževanja prav e-izobraževanje. Prav tako so se za e-izobraževanje odločile nekatere
študentke akomodativnega učnega stila (9,8 %), a ne v večini. Med študentkami drugih dveh,
konvergentnega in divergentnega učnega stila, pa so vse mnenja, da jim bolj ustreza
kombinacija tradicionalnega in e-izobraževanja ali pa zgolj tradicionalno izobraževanje.
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11 PRILOGE
11.2. PRILOGA A
Vprašalnik za študente
Spoštovani,
Pred vami je vprašalnik, ki se navezuje na opravljeno e-izobraževanje. Vljudno vas prosim za
sodelovanje, saj mi boste tako pomagali pridobiti podatke, ki jih potrebujem za dokončanje
diplomskega dela. Vprašalnik je anonimen, imena udeležencev ne bodo objavljena nikjer.
Udeležencem zagotavljam, da bom pridobljene podatke uporabila v raziskovalne namene.
Vaši odgovori so za raziskovanje zelo pomembni, zato ob izpolnjevanju upoštevajte, da:
►

pravilnih ali napačnih odgovorov ni, zanima nas le vaše mnenje,

►

so vaši odgovori anonimni, zato bodite pri odgovarjanju iskreni,

►

odgovorite na vse postavljene trditve,

►

ob reševanju upoštevate navodila, napisana ob vsakem vprašanju.

Za vaš čas in trud se vam že vnaprej zahvaljujem.
1. Letnik, ki ga obiskujem: ________ (dopolni)

2. Leto rojstva: ________ (dopolni)
3. Spol: M Ž (obkroži)
4. Ali imate doma računalnik?
a. Da
b. Ne
5. Ali imate na domačem računalniku dostop do interneta?
a. Da
b. Ne
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6. Ali imate na domačem računalniku dostop do interneta?
a) Nikoli

b) Skoraj nikoli
c) Nekajkrat na leto
d) Nekajkrat na mesec
e) Nekajkrat na teden
f) Skoraj vsak dan
g) Vsak dan

7. Kako pogosto uporabljate internet za naslednje namene:

Internet uporabljam za:

1. Komunikacijo

z

ljudmi

Nikoli
ali
skoraj
nikoli

Redko
(nekajkrat
letno)

Včasih
(nekajkrat
na mesec)

Pogosto
(nekajkrat
na teden)

Zelo
pogosto
(skoraj
vsak, oz.
vsak dan)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(e-

pošta, facebook, msn, skype,
itd.)
2. Iskanje informacij povezanih s
službo ali študijem (štipendije,
pripravništva, prosta delovna
mesta, itd.)
3. Uporaba aplikacij povezanih z
izobraževanjem (e-šola, VIS,
itd.)
4. Preko interneta se izobražujem:
e-učenje
5. Drugo (vpišite):
8. Z e-učenjem že imam izkušnje
a. Da
b. Ne
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9. V primeru, da ste pri vprašanju 8 odgovorili z »da«, navedite za kak program je
šlo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Katera je po vašem mnenju največja slabost in katera največja prednost eučenja?
Slabost: ____________________________________________________________________
Prednost: ___________________________________________________________________
11. Pred vami so trditve, ki se nanašajo na e-učenje. Natančno preberite vsako
trditev in ob posamezni trditvi obkrožite, koliko velja za vas glede na stopnjo
strinjanja.
1- Se sploh ne strinjam
2- Se delno ne strinjam
3- Niti eno niti drugo
4- Se delno strinjam
5- Se popolnoma strinjam

1. E-učenje se mi zdi bolj zanimivo kot
tradicionalno učenje.

Ne
strinjam
1

Delno ne Niti-niti
strinjam
2
3

Delno
strinjam
4

Popolno-ma
strinjam
5

2. Trenutno sem najbolj
zadovoljen/zadovoljna, če dobim pri
predmetu dobro oceno.
3. Trenutno mi je najpomembnejše
izboljšanje ocen, zato poskušam dobiti
čim višje ocene.
4. Če je le možno, si želim dobiti boljše
ocene kot večina drugih sošolcev.
5. Pri tem predmetu si želim biti
uspešen/uspešna, ker se mi zdi
pomembno, da pokažem svoje
sposobnosti staršem, prijateljem,
učiteljem in drugim.
6. Pri e-učenju sem lahko sam vplival na
čas in prostor učenja.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Želel/a bi si več osebnega stika s
sošolci in mentorjem.

1

2

3

4

5
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8. Več in bolje bi se naučil/a skozi
tradicionalno učenje (face-to-face) v
predavalnici.
9. Kombinacija e-učenja in osebnega
stika bi bila najboljša.
10. Z lastno uporabo IKT med e-učenjem
sem zadovoljen.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. V skupini na forumu smo sodelovali
in enakovredno opravljali naloge.

1

2

3

4

5

12. Navodila so bila jasna, kar je temelj
uspešnosti e-učenja.

1

2

3

4

5

13. Študijsko snov, ki sem jo spoznal,
sem uporabil kot osnovo za lastna
stališča, na kateri bom gradil/a.
14. Za teorijo, ki sem jo prebral, sem
lahko poiskal lastne zaključke.
15. Pogosto preverjam stvari, ki jih
preberem v virtualni učilnici, da
ugotovim, če držijo.
16. Za teorije, razlage in zaključke, ki jih
preberem v e-učilnici, poskušam raziskati
dokaze.
17. Učno snov, ki jo preberem v eučilnici, vzamem za izhodišče, da lahko
oblikujem lastno znanje.
18. Rad/a se poigravam z različnimi
idejami o stvareh, ki jih študiramo pri
tem predmetu.
19. Ko smo delali v e-učilnici zaključke o
stvareh, sem razmišljal/a o drugih
možnostih.
20. Pri študiju v e-učilnici sem snov
natisnil/a in si pomagal/a s
podčrtovanjem.
21. Pri študiju v e-učilnici sem poskušal
odkriti najpomembnejše ideje.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

22. Pri študiju v e-učilnici sem si
organiziral/a učno snov tako, da sem
naredil/a preprosto skico, tabelo ali graf.
23. Ko sem študiral za ta predmet, sem
zbral/a zapiske in podčrtal/a ključne
pojme.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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24. Čas za študij sem si znal/a dobro
razporediti.

1

2

3

4

5

25. Vedno sem študiral/a na istem mestu.

1

2

3

4

5

26. Zaradi drugih aktivnosti nisem
porabil/a veliko časa za študij.

1

2

3

4

5

27. Običajno sem študiral/a tam, kjer se
lahko zberem za učenje.

1

2

3

4

5

12. Pripišite številke od 1 do 4 k vsakemu od opisov, glede na to, ali so bolj ali manj
značilni za vaš učni stil (4 – k besedi, ki vas najbolj označuje, 1 - k besedi, ki vas
najmanj označuje):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razlikujem
____
Dojemam
____
Čutim
____
Sprejemam
____
Delujem po občutku
____
Sem abstrakten
____
Usmerjen v
sedanjost
____
Izkušnja
____
Intenziven
____

Preizkušam
____
Iščem pomen
____
Gledam
____
Tvegam
____
Sem produktiven
____
Opazujem
____
Povezujem novo s
prejšnjim
____
Opažanje
____
Zadržan
____

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
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Sem angažiran
____
Analiziram
____
Razmišljam
____
Ocenjujem
____
Sem logičen
____
Sem konkreten
____
Usmerjen v prihodnost
____
Pojmotvornost
____
Razumski
____

Sem praktičen
____
Sem nepristranski
____
Delujem
____
Zavedam se
____
Sprašujem se
____
Sem aktiven
____
Usmerjen v
uporabnost ____
Eksperimentiranje
____
Odgovoren
____
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