UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

ANALIZA ZADOVOLJSTVA OSNOVNOŠOLSKIH
UČITELJEV Z eASISTENTOM
Tina Jezeršek

Ljubljana, januar 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

ANALIZA ZADOVOLJSTVA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV Z eASISTENTOM

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:

Tina Jezeršek
04029933
Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

Mentor:

doc. dr. Mitja Dečman

Ljubljana, januar 2020

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA
Podpisana Tina Jezeršek, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa
Uprava 1. stopnja, z vpisno številko 04029933, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:
Analiza zadovoljstva osnovnošolskih učiteljev z eAsistentom.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili;
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu;
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi so tuje
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu
in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi
po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo;
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Diplomsko delo je lektorirala: Barbara Troha, prof. slov.

Ljubljana, 27. 1. 2020
Podpis avtorice:

iii

POVZETEK
V diplomskem delu smo obravnavali analizo zadovoljstva osnovnošolskih učiteljev z
informacijskim sistemom eAsistent. V teoretičnem delu smo najprej razložili osnovne
pojme in teoretične podlage, povezane z javnim izobraževalnim sistemom in vzgojnoizobraževalnimi zavodi. Sledila je opredelitev pravne ureditve delovanja osnovnega šolstva,
v nadaljevanju pa smo predstavili dokumentarno gradivo v osnovni šoli in na koncu
teoretičnega dela še informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) v izobraževanju ter
njeno uporabo v osnovnih šolah.
IKT predstavlja veliko dodano vrednost za proces izobraževanja, tako za organizacijo in
vodenje šolskega in učnega dela kot tudi strokovnega razvoja učiteljev. Uporaba IKT pri
pouku omogoča kakovostnejše vzgojno-izobraževalno delo in boljši učinek poučevanja.
Teoretični del je osredotočen na upravno-administrativni del poslovanja osnovnih šol,
natančneje na področje uporabe informacijskega sistema eAsistent, ki je učitelju v pomoč
pri zapisovanju ocen, vodenju dnevnika, pohval in graj. Hkrati eAsistent nudi podporo pri
administrativnih delih vodstva šole in učiteljev ter pomaga pri komunikaciji med učitelji in
starši.
Empirični del diplomskega dela je osredotočen na izvedbo in analizo ankete na vzorcu
osnovnošolskih učiteljev izbranih šol Zgornje Gorenjske. Podrobneje so predstavljeni
statistični rezultati ankete. Na podlagi rezultatov statistične analize podatkov je bilo
ugotovljeno, da sposobnost uporabe računalnika in interneta ne vpliva na pogostost
uporabe eAsistenta. Vpliva pa udeležba na izobraževanju s področja IKT. Pogostejša
uporaba eAsistenta je bila potrjena pri učiteljih, ki poučujejo na predmetni stopnji.
Ugotovljeno je bilo tudi, da učitelji, starejši od 35 let, pogosteje uporabljajo IKT kot mlajši
kolegi. V splošnem se kaže pozitivna naravnanost učiteljev glede dejanske uporabe,
uporabnosti in splošno zadovoljstvo.
Ključne besede: eAsistent, vzgojno-izobraževalni zavod, osnovna šola, informacijskokomunikacijska tehnologija, poslovanje.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH
INFORMATION SYSTEM eASISTENT
The Diploma Thesis deals with the analysis of elementary school teachers' satisfaction with
the eAsistent information system. In the theoretical part, first the basic concepts and
theoretical bases, connected to the public education system and educational institutes are
explained. It is followed by the definition of the legal regulation of primary education. After
that documentary material in primary school, is introduced and at the end of the
theoretical part the Information Communication Technology (ICT) in education and its use
in primary schools is explained.
ICT presents a great added value for the process of education, that is for both the
organization and management of school and teaching work, as well as for the professional
development of teachers. The use of ICT in teaching process provides better quality
educational work and better teaching effect. The theoretical part focuses on the
administrative part of primary schools` business, more specifically on the field of use of the
eAsistent information system, which helps the teachers by in putting downgrades, keeping
the school diary, praises and reproaches. At the same time, the eAsistent provides support
in the administrative work of school leadership and teachers and helps in communication
between teachers and parents.
The empirical part of the Diploma Thesis is focused on the realization and analysis of the
survey on the sample of primary school teachers of the selected schools from the upper
Gorenjska district. The statistical results of the survey are introduced in more detail. Based
on the results of the statistical analysis of the data, it has been found out that the ability to
use PC and the Internet does not affect the frequency of using eAsistent. However, the
participation in ICT education affects the frequency of eAsistant use. The more frequent
use of eAsistent has been confirmed by teachers teaching at the subject level. It has also
been found out that the teachers older than 35 years are more likely to use it than younger
colleagues. In general, there is a positive attitude of teachers towards the actual use,
usefulness and overall satisfaction.
Keywords: eAsistent, educational institutes, elementary school, information and
communication technology, business.
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UVOD

Izobraževanje in posledično izobraženost prebivalcev je eden ključnih pogojev uspešnosti
države, predvsem v moderni, informacijski dobi, kjer (za razliko od industrijske dobe)
predvsem znanje predstavlja konkurenčno prednost, večjo dodano vrednost in hitrejši
napredek države in družbe.
V različnih državah je področje izobraževanja različno urejeno, pokrito z različnimi
institucijami in podprto z različnimi pravnimi podlagami. Vsem pa je skupno to, da je
izobraževalni sistem potrebno prilagajati zahtevam modernega časa. Za to so potrebne
nove strategije in reforme na področju izobraževanja. Velik del sprememb je tako ali
drugače povezan z uvajanjem novih tehnologij, predvsem s področja računalništva,
informatike, informacijske tehnologije (IT), informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
in informacijskih sistemov (IS). Prav razvoj in uporaba teh tehnologij sta razlog za
pojavljanje potreb po reformah v izobraževanju.
Uvajanje novih tehnologij v sistem izobraževanja je zaradi specifičnosti potreb in različnega
načina dela posameznih izobraževalnih ustanov zelo kompleksno področje, hkrati pa
tehnologijo uporabljamo na dveh ključnih področjih dela izobraževalnih institucij. Eno
področje je področje izobraževanja, kjer tehnologija pomaga pri podajanju učnih vsebin,
vaj, nalog ..., drugo področje pa pokriva upravno-administrativno poslovanje, kjer jo
uporabljamo za vodenje evidenc, upravljanje dokumentov in informacij za poslovanje. V
okviru svojega poslovanja morajo zagotavljati enako delovanje kot vse ostale javne
ustanove, kot so bolnice, občine, upravne enote, zavodi ipd.
Izobraževalne ustanove so del javne uprave in so tako vezane na sistematizirano uvajanje
tehnologij s strani države na eni strani ter uvajanje tehnologij zaradi lastnih potreb na drugi
strani. Izobraževalne ustanove lahko ustrezno tehnologijo pridobijo na različne načine. Na
eni strani gre za prosti trg in uporabo na trgu dostopnih plačljivih sistemov, na drugi strani
pa za sisteme, ki jih uvede država in so večinoma prilagojeni potrebam določenega sektorja
ali nabora institucij in usklajeni s pravnimi podlagami. Obstaja tudi tretja možnost in to je
razvoj in postavitev lastnega sistema, kar je za večino vzgojno-izobraževalnih ustanov
prevelik zalogaj, predvsem zaradi omejenih financ in pomanjkanja ustreznega kadra.
V praksi se v veliki meri uporablja več različnih sistemov za različna področja. Z napredkom
in z razvojem v informacijsko družbo ter dostopnostjo tehnologije je izpolnjeno veliko
pogojev, ki nam omogočajo postavitev ustreznih enotnih IS za potrebe institucij, kar lahko
zelo uspešno pripomore k učinkovitemu delovanju in poslovanju le-teh. Cilj je zagotoviti
celovito e-poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ker pa se pogosto spreminjajo
zahteve, pogoji poslovanja in tudi zakonodaja, je potrebno IS prilagajati, nadgrajevati in
1

posodabljati. Lahko bi dejali, da gre za »živ« sistem, ki se stalno spreminja (Brečko in
Vehovar, 2008).
V diplomskem delu se bomo osredotočili na upravno-administrativni del poslovanja
osnovnih šol, konkretneje na področje uporabe eAsistenta, ki ni namenjena podajanju
učnih vsebin, temveč učitelju omogoča zapis ocen v redovalnico, vodenje dnevnika, pohval,
izostankov, pregled urnika. Podatki iz teh evidenc so namenjeni tudi učencem in njihovim
staršem. Hkrati eAsistent nudi podporo pri administrativnih delih vodstva šole, učiteljem
ter komunikaciji med učitelji in starši. Zaradi specifičnih potreb, različnega načina dela,
vodenja in organizacije šolskega poslovanja in izvajanja izobraževalnih vsebin ter zaradi
razlik v velikosti posameznih šol in finančnih sposobnostih je uporaba eAsistenta med
šolami različna, saj nekatere šole uporabljajo eAsistenta že od leta 2011, ko je le-ta prišel
na trg, nekatere pa šele nekaj let. eAsistent je sestavljen modularno in je plačljiv, zato se
šole odločajo za različno število modulov, odvisno od finančnih zmožnosti šol ter njihovega
interesa. Določene šole uporabljajo le e-redovalnico in e-dnevnik, nekatere šole pa so pri
uporabi zelo napredne in se poslužujejo skoraj vseh podanih modulov.

2

2

IZOBRAŽEVALNI
ZAVODI

2.1

SISTEM

IN

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI

IZOBRAŽEVANJE KOT FUNKCIJA DRŽAVE

Izobraževanje naj bi posamezniku dalo njuno in potrebno znanje. Potrebuje ga v
vsakdanjem življenju in tudi pri opravljanju svojega poklica. Je proces, ki traja celotno
življenje (Čiček, 2002). Država mora vsakemu državljanu Republike Slovenije omogočiti in
nuditi pogoje za izobraževanje na takšen način, da ima vsak izmed njih možnost, da se v
proces izobraževanja vključi (Krek, 2011). Slovenija izvaja izobraževalno politiko na vseh
stopnjah, od vrtca (predšolsko izobraževanje), osnovne in srednje šole do fakultete.
Ustava Republike Slovenije v 52. členu določa, da je izobraževanje svobodno in obvezno na
osnovnošolski ravni, država pa mora preko zakonov, konvencij, pravilnikov in aktov
omogočiti vsem, da izobraževalni sistem posameznika vzpodbuja k spoznavnem,
čustvenem, socialnem in osebnostnem razvoju. Nadalje mora omogočiti, da posamezniki
preko šol dobijo ne le formalno znanje in izobrazbo, temveč da pridobijo in uzavestijo
vrednote, ki so potrebne, da posameznik deluje v družbi (Krek, 2011). Država preko politike
vpliva na področje šolstva in izobraževanja tako, da zagotavlja temeljne pravice in
svoboščine posameznega državljana. Zagotoviti mora pogoje, ki vodijo k izobraževanju, ki
temelji na demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnostih (Čiček, 2002). Glede na to,
da ima v Sloveniji vsak posameznik pravico do izobraževanja, se mora država obvezati, da
bo izpolnila vse pravice in zagotovila nemoteno izvajanje le-teh. Razvijati mora mehanizme,
ki bodo zagotovili potrebe po izobraževanju in to s čim boljšimi in najsodobnejšimi
metodami in tehnikami (Krek, 2011, str. 13–15).
Vse zgoraj navedeno mora država opredeliti z zakoni, prav tako mora zakonsko urediti in
omogočiti ustanavljanje ne samo javnih, temveč tudi zasebnih vrtcev in šol. Dolžnost države
do izobraževanja izhaja tudi iz mednarodnih dokumentov (Juren, 1996, str. 20).
Najbolj pomembni pravni viri na področju izobraževanja:
−
−
−
−
−
−

Ustava Republike Slovenije,
Splošna deklaracija človekovih pravic,
Konvencija o otrokovih pravicah,
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o izobraževanju odraslih (MIZŠ, 2019).

Za udejanjanje pravic, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, mora država:
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− v vzgoji in izobraževanju vzpostaviti enake možnosti za vse, torej uresničiti
človekove pravice na področju zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega
sistema na vseh ravneh,
− zagotoviti brezplačnost izobraževanja vsaj do univerzitetnega izobraževanja,
− zagotoviti možnost vseživljenjskega izobraževanja in učenja,
− ustvariti zdravo, naravno in vzpodbudno okolje in v vzgojo vključiti človekove
pravice, ki privzgajajo zavest o dolžnosti do drugih,
− pedagoškim delavcem omogočiti avtonomijo in hkrati zagotoviti avtonomijo
institucij vzgojno-izobraževalnega sistema – avtonomnost institucij v razmerju do
države, lokalnih skupnosti in staršev mora biti zagotovljena z javnim financiranjem,
− z različnimi ukrepi (izvajanje pozitivne diskriminacije) zagotoviti vsakomur enak
obseg brezplačnega izobraževanja in enake izobraževalne možnosti,
− vzpostaviti okolje, ki bo znalo ceniti znanje,
− spodbujati ustvarjalno okolje, ki bo vgrajeno v socialno in kulturno družbo,
− poskrbeti za pomen tehniškega in naravoslovno-matematičnega znanja, torej za
tehnološko pismenost v okviru vseh izobraževalnih programov,
− uveljavljati informacijsko družbo, da bo le-ta pomembna ekonomska, politična in
kulturna dejavnost in hkrati poskrbeti za tehnološko opremljenost,
− spodbujati trajno motivacijo za učenje, saj učeči se ljudje najbolje uresničujejo
družbo znanja,
− ustvariti okolje za samostojno pridobivanje znanja v luči poklicnega delovanja,
− z načrtovanjem in posredovanjem na vseh ravneh izobraževanja omogočiti
kakovostno in široko znanje, ki ne bo osredotočeno samo na rezultate, ampak tudi
na ustvarjalnost (Krek in Metljak, 2011, str. 13–21).
V Sloveniji za izobraževanje v sklopu Vlade Republike Slovenije skrbi Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in
splošnega srednješolskega izobraževanja pa tudi Zavod za šolstvo Republike Slovenije.

2.2

IZOBRAŽEVALNI SISTEM V SLOVENIJI

Slovenija je članica Evropske unije ter Sveta Evrope in je z omenjenim članstvom pridobila
naziv sodobne demokratične države, ki temelji na varovanju človekovih pravic, sledi načelu
pravne države in ima vzpostavljen večstrankarski sistem. Posledično je možno trditi, da
zasnova slovenskega šolskega izobraževalnega sistema temelji na demokraciji, strpnosti in
solidarnosti. Tako kot drugje po Evropi, torej v razvitih, sodobnih državah, je tudi slovenski
sistem osnovan na znanju in pripravi mladih generacij na samostojno življenje. Pomemben
del sistema pa so tudi načela vzdržnega, trajnostno zasnovanega razvoja – znanja za
trajnostni razvoj (Krek, 2011, str. 18).
Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja: osnovnošolsko,
srednješolsko in terciarno.
Ravni izobraževanja v Sloveniji:
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1) Obvezno osnovnošolsko izobraževanje – devetletna osnovna šola, v katero so
vključeni otroci od šestega do petnajstega leta starosti.
2) Srednješolsko izobraževanje (od dve do pet let) – vanj so vključeni dijaki od
petnajstega leta starosti dalje. Deli se na:
− splošno izobraževanje (gimnazijsko izobraževanje in maturitetni tečaj), ki je
namenjeno pridobivanju splošnih znanj in pripravi na nadaljevanje izobraževanja,
− poklicno in srednje strokovno ter poklicno-tehniško izobraževanje, ki je namenjeno
pridobitvi poklica.
3) Terciarno izobraževanje, ki se deli na:
− višješolsko izobraževanje: dveletni višješolski strokovni programi so posebna oblika
terciarnega izobraževanja. Nastali so iz potreb gospodarstva zaradi pomanjkanja
kadrov. Je praktično usmerjen študij, ki temelji na potrebah delodajalcev.
− visokošolsko izobraževanje: študijski program za pridobitev izobrazbe skladno z
določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) razvrščajo v tri stopnje:
1. stopnja:
− visokošolski strokovni študijski programi,
− univerzitetni študijski programi.
2. stopnja:
− magistrski študijski programi,
− enoviti magistrski študijski programi.
3. stopnja:
− doktorski študijski programi (Izobraževanje v Sloveniji, 2019).
Šolski sistemi se tudi spreminjajo, saj se morajo prilagajati novim razmeram v svetu,
sodobnim trendom družbe in sodobnim metodam poučevanja oziroma podajanja znanja
(Krek, 2011).
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3
3.1

OSNOVNA ŠOLA
PRAVNA UREDITEV

Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta s strani Skupščine Republike Slovenije leta 1991
(Komentar Ustave, Preambula). Ustava moderne države predstavlja najvišji splošni pravni
akt (Igličar, 2001, str. 890−900). Ustava ureja tudi področje šolstva ter izobraževanja, in
sicer določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obligatorno ter dodaja, da se financira iz
javnih sredstev. Država z omenjenim načinom financiranja omogoča državljanom, da
pridobijo ustrezno izobrazbo (Ustava RS, 57. člen). V Ustavi RS je tako predpisano, da je
izobraževanje svobodno, pri upravičencih ni omejitve glede na državljanstvo, ampak se to
razpoteza na vse fizične osebe. Edino predpisano omejitev najdemo v drugem odstavku 57.
člena, kjer je zapisano, da odločitev o obiskovanju šole ne spada v krog proste izbire
bodočih udeležencev, temveč so osnovno šolo primorani obiskovati (Šturm, 2002).
V nadaljevanju bomo prikazali nekaj najpomembnejših zakonodajnih virov, ki urejajo
delovanje šole.

3.2

ZAKON O ZAVODIH

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP, v
nadaljevanju ZZ) ureja statusna vprašanja, ki se nanašajo na zavode. Pojem "zavod" obsega
organizacije, ki med drugim opravljajo tudi dejavnost vzgoje in izobraževanja (ZZ, 1. člen).
V primerih opravljanja javnih služb se ustanovijo javni zavodi. Predvideni ustanovitelji v
predhodno navedenem primeru so država, občine, mesta in druge, z zakonom pooblaščene
javne pravne osebe (ZZ, 3. člen). Zavodi so pravne osebe, ki imajo pravice ter obveznosti,
njihov obseg pa je določen z zakonom in aktom ustanovitve (ZZ, 4. člen).
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega
varstva, socialnega varstva …, če pri opravljanju dejavnosti ni cilj pridobivanje dobička. Za
opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi. Zavod (kadar ne govorimo o javnem
zavodu) lahko ustanovijo tudi pravne ali fizične osebe, ne glede na državljanstvo oziroma
sedež delovanja (pravne osebe). Zavod je pravna oseba, ki ima pravice, obveznosti in
odgovornosti, ki jih določa zakon in akt o ustanovitvi (ZZ, 1., 3. in 4. člen). Pogoj za njegovo
ustanovitev so med drugim tudi zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela (ZZ,
7. člen).
Akt o ustanovitvi zavoda mora vsebovati naslednje:
− ime, sedež ali prebivališče ustanovitelja,
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−
−
−
−
−
−

ime ter sedež zavoda,
dejavnost,
določbe o organih,
sredstva za začetek dela ter ustanovitev,
vire, načine ter pogoje za pridobivanje sredstev,
način razpolaganja s presežkom prihodkov ter načini kritja primanjkljaja,
pravice in odgovornosti v pravnem prometu,
− določbe o odgovornosti ustanovitelja,
− medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda
− ter druge določbe skladno z zakonom (ZZ, 8. člen).
Na področju osnovnošolskega izobraževanja se zavod navadno ustanovi z odlokom lokalne
skupnosti oz. države (ZOFVI, 40. in 41. člen), ki vsebuje:
− dejavnosti zavoda,
− organe zavoda (svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev),
− splošne akte zavoda (zavod ima statut, ki ureja organizacijo in organe zavoda,
njihove pristojnosti, način odločanja ...),
− sredstva za ustanovitev in začetek dela,
− vire in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
− nastopanje zavoda v pravnem prometu,
− nadzor,
− druge določbe v skladu z zakonom (ZOFVI, 42. člen).
Zavod se ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev. Za začetek delovanja zavoda
morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, ki jih določa področna zakonodaja. Akt o ustanovitvi
zavoda mora vsebovati ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, ime in sedež
zavoda, dejavnosti zavoda, določbe o organih zavoda, sredstva, ki so zavodu zagotovljena
za ustanovitev in začetek dela, vire, načine ter pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja
sredstev za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, medsebojne pravice in
obveznosti ustanovitelja in zavoda ter druge določbe v skladu z zakonom (Pečarič, 2019,
str. 276). Ustanovitelj zavoda je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom
o ustanovitvi drugače določeno.
Zavod je upravljan s strani sveta ali drugega kolegijskega organa. Sestavljajo ga predstavniki
ustanovitelja, delavcev ter uporabnikov oz. zainterisirane javnosti (ZZ, 29. člen). Svet
zavoda sprejema statut oz. pravila, splošne pravne akte zavoda, programe dela in razvoja
zavoda ter finančni načrt (ZZ, 30. člen). Funkcijo poslovodnega organa opravlja direktor
(lahko tudi drugi individualni organ), ki organizira, vodi delo ter poslovanje zavoda. Direktor
med drugim predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda (ZZ, 31.
člen). Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi
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za to pooblaščen svet zavoda. V primeru, da ta naloga pripada svetu, daje k imenovanju in
razrešitvi direktorja soglasje ustanovitelj (ZZ, 32. člen). Delo direktorja lahko opravlja
kdorkoli, ki za to delo izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi
oziroma s statutom ali pravili zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali
aktom o ustanovitvi drugače določeno (ZZ, 33. člen).
Strokovno delo opravlja strokovni vodja, katerega pravice in obveznosti so določene s
statutom ali pravili zavoda (ZZ, 40. člen). Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet
zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi
drugače določeno (ZZ, 42. člen). Strokovni svet obravnava vprašanja, ki se dotikajo
strokovnega dela (ZZ, 44. člen). Delovanje zavoda poteka v skladu s statutom ter pravili, s
katerimi se uredi organizacija, pristojnosti zavoda in njegov način delovanja (ZZ, 45. člen).
Za svoje delovanje pridobiva sredstva iz več virov, iz sredstev ustanovitelja, s plačili za
storitve ter prodajo storitev ter blaga na trgu. V primeru presežkov, se le-ti lahko uporabijo
za opravljanje ter razvoj dejavnosti zavoda (torej za dejavnost, za katero je bil zavod
ustanovljen – osnovna dejavnost) (ZZ, 48. člen). Pogoji za prenehanje zavoda so določeni v
54. členu.

3.3
ZAKON O ORGANIZACIJI
IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

IN

FINANCIRANJU

VZGOJE

IN

ZOFVI ureja pogoje za opravljanje, upravljanje in financiranje izobraževalne dejavnosti
(ZOFVI, 1. člen). Vrtec in šola se lahko ustanovita kot vzgojno-izobraževalni zavod ali
gospodarska družba. Osnovna šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali
organizacijska enota drugega zavoda. Namen ustanovitve pravne osebe v zgoraj omenjenih
primerih ne sme biti pridobivanje dobička (ZOFVI, 7. člen). Javna mreža šol se organizira s
strani države, ki pri tem upošteva merila, in sicer: število ter starost otrok na območju,
specifičnost poselitve ter razvojne posebnosti območja. Ustanovi se z namenom, da se
vsem otrokom zagotovi možnost osnovnošolskega izobraževanja (ZOFVI, 11. člen).
Pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti so strokovno usposobljeni delavci, ki
morajo imeti določeno stopnjo izobrazbe. Dodatno mora šola imeti primeren prostor ter
opremo, omenjeno primernost določi minister (ZOFVI, 33. člen). Ustanovi jih lokalna
skupnost z ustanovitvenim aktom (ZOFVI, 41. člen). V njem je določena tudi notranja
organizacija šole (ZOFVI, 42. člen).
S sredstvi državnega proračuna se zagotovi plačilo plač s prispevki, davkov, ter drugih
osebnih prejemkov (ZOFVI, 81. člen). Iz sredstev ustanoviteljev se zagotovi plačilo stroškov
za uporabo prostorov, opreme, potrebnega investicijskega vzdrževanja ter dodatne
dejavnosti (ZOFVI, 82. člen).
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3.4

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI (ZOSN)

ZOSN določa generalne cilje izobraževanja v osnovni šoli, obvezni ter razširjeni program,
vpis otrok, preverjanje in ocenjevanje znanja, napredovanje učencev v naslednji razred ...
(Eurydice, 2018). Določa raznovrstne ter razdelane cilje izobraževanja ter zagotovitev
kvalitetne izobrazbe prebivalstva (ZOsn, 2. člen). Med drugim določa tudi, da
osnovnošolsko izobraževanje traja devet let (ZOsn, 3. člen). Ukvarja se s specifikami, kot je
izobraževanje učencev v bolnišnici, učencev s posebnimi potrebami … (ZOsn, 10.−12. člen).
Program osnovnošolskega izobraževanja tako obsega obvezni in razširjeni program (ZOsn,
14. člen). Obvezni program obsega obvezne, izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti
(ZOsn, 15. člen). Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in
dopolnilni pouk ter interesne dejavnosti (ZOsn, 20. člen).
Delovanje osnovnih šol temelji tudi na ostalih pravnih predpisih, kot so npr.:
− Pravilniki (o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnih programih izobraževanja, o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega
dela ...).
− Odredbe (o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov,
ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja ...).
− Sklepi (o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje
direktorjev javnih zavodov, o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje osnovnih šol
...).
− Uredbe (uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev ...).
− Kolektivni pogodbi (Pogodba za negospodarsko dejavnost in Pogodba za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji) (Katalog javnega značaja, 2019).
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4

DOKUMENTACIJA V OSNOVNIH ŠOLAH

V upravno poslovanje v osnovnih šolah uvrščamo tudi dokumentacijo in ravnanje z njo.
Izvajajo in dokumentirajo jo ravnatelji (vodstvo šole), tajnice in računovodkinje (Stare,
2010). Najpomembnejši del upravnega poslovanja je vsekakor delo in upravljanje z
dokumentarnim gradivom, ki zajema vse vrste in oblike zapisov, ki so nastali ali bili prejeti
pri poslovanju pravnih in fizičnih obseb (ZVDAGA, 2. člen). Ažurno dokumentarno gradivo
nam omogoča pregled pravilnosti poslovanja, kakovosti izvedenega dela, pravilnosti dela,
sprejemanja pravilnih odločitev, zaporedja in načina izvedbe posameznih dogodkov,
predvsem pa dokazovanje dejstev. Dokumentirati je treba vse dogodke in delo, ki vplivajo
na poslovanje šole. Nenazadnje urejeno dokumentarno gradivo vpliva na ugled v javnosti
(Stare, 2010, str. 65).

4.1

UPRAVNO POSLOVANJE OSNOVNIH ŠOL

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim
programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, le-te ustanovijo lokalne skupnosti z aktom o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda (ZOFVI, 42. člen). Pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca
oziroma šole določata zakon in akt o ustanovitvi (ZOFVI, 7. člen).
V osnovnih šolah je za poslovodenje in zastopanje odgovoren ravnatelj, ki ga Svet zavoda
po postopku, določenem v Zakonu o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja,
opredeli v 53. a členu. Samo poslovodenje je usmerjeno k upravljanju aktivnosti znotraj šole
– organiziranje poslovanja šole in k drugim nalogam znotraj šole v odnosu do drugih
organov, torej je ravnatelj odgovoren tudi za pravilnost poslovanja in učinkovito ter
pravilno vodenje in arhiviranje dokumentacije (Lainšček, 2017). Pri svojem delu mora
ravnatelj upoštevati in uporabljati vrsto zakonov, predpisov, aktov, uredb in internih
predpisov, ki smo jih opisali v 2. poglavju.
Upravljanje z dokumentacijo in posledično z dokumentarnim (arhivskim) gradivom sta
temelja upravnega poslovanja vsake šole, saj evidentiranje dogodkov, kot osnovno načelo,
zasledimo v različnih standardih (npr. ISO), ki urejajo kakovost poslovanja. Načelom
kakovosti sledi tudi Uredba o upravnem poslovanju, ki med drugim določa, da je treba vsa
dela organov, v našem primeru javni zavod (šola), ustrezno evidentirati (Lainšček, 2017).
Najpomembnejše upravne naloge šole so (Lainšček, 2017):
˗ upravno-pisarniško poslovanje,
˗ javno naročanje,
˗ hramba in upravljanje dokumentov ter arhiviranje,
˗ varstvo osebnih podatkov,
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˗
˗
˗
˗
˗
˗

4.2

podajanje informacij javnega značaja,
varnost dokumentov in informacij,
odločanje v upravnem postopku (izdajanje odločb/sklepov v upravnem postopku),
izdajanje splošnih upravnih aktov (npr. Pravilnik sveta šole),
vodenje uradnih evidenc oziroma baz podatkov,
izdajanje potrdil iz uradnih evidenc.

VRSTA DOKUMENTACIJE

Šola vodi oziroma izdaja naslednjo dokumentacijo (Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli,
4. člen):
1. Knjige in splošne dokumente – matična knjiga, šolska kronika, letni delovni načrt, letno
organizacijsko poročilo, evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah, vzgojni načrt.
2. Dokumentacijo o delu strokovnih organov – zapisniki o sejah, razrednikova analiza
pedagoškega dela v oddelku.
3. Dokumentacijo o delu strokovnih delavcev – letna priprava strokovnega delavca,
sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo.
4. Dokumentacijo o delu oddelkov – dnevnik, dnevnik in redovalnico učne skupine,
dnevnik za druge oblike dela z učenci, dnevnik vzgojnega dela, redovalnica z opisnimi
ocenami, redovalnica s številčnimi ocenami, mapa vzgojnih opominov, zbirni športnovzgojni karton.
5. Dokumentacijo o učencih – vpisni list, matični list, osebna mapa učenca, ki potrebuje
pomoč oziroma svetovanje, individualiziran vzgojni načrt, mnenje komisije za
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, zapisnik o popravnih in predmetnih
izpitih učencev, zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu, osebni
športno-vzgojni karton.
6. Javne listine in potrdila – spričevalo o končanem razredu osnovne šole, zaključno
spričevalo osnovne šole, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, kolesarska
izkaznica, izpis iz evidence, obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem
letu, potrdilo o šolanju.
7. Drugo dokumentacijo – obvestilo o sodelovanju pri interesnih dejavnostih in drugih
dejavnosti šole v šolskem letu, obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja
in ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, obvestilo o ocenah ob koncu
ocenjevalnega obdobja med šolskim letom, potrdilo z opisno oceno dosežkov ob koncu
šolskega leta za učenca, ki je vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja,
zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov za
učenca, ki je končal posebni program vzgoje in izobraževanja, obvestilo o vzgojnem
opominu, obvestilo ob prešolanju na drugo osnovno šolo med šolskim letom, obvestilo
o izbirnih predmetih, za katere se je učenec odločil, soglasje staršev, prijava k
nacionalnemu preverjanju znanja, druga obvestila staršem in zapisnik roditeljskih
sestankov.
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8. Dokumentacijo o vzgojno-izobraževalnem delu v bolnišničnih oddelkih – seznam
učencev, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalno delo v bolnišnici, dnevnik, redovalnica
z opisnimi in številčnimi ocenami, soglasje staršev o vključitvi učenca v izobraževanje v
bolnišnici, osebna mapa učenca in obvestilo o učenčevem izobraževanju v bolnišnici.
Zgoraj omenjeni dokumenti so določeni v prilogi in predstavljajo sestavni del tega pravilnika
ter vsebujejo: naziv, vsebino dokumenta, informacijo ali se dokument vodi na predpisanem
obrazcu, ki ga določi minister za šolstvo, čas hranjenja dokumenta (Pravilnik o
dokumentaciji v osnovni šoli, 2013).
Obrazci dokumentov, ki morajo biti izpolnjeni s strani staršev ali učencev so prav tako
objavljeni na spletnih straneh ministrstva za šolstvo in državnem portalu e-uprava (npr. vpis
v prvi razred osnovne šole, zahteva za uvedbo postopka usmerjanja, prijava za otrokovo
jutranje varstvo in bivanje, zahteva za brezplačen prevoz učenca, zahteva za pridobitev
statusa športnika ali umetnika, zamik vpisa v prvi razred ...).
Javne listine in potrdila, ki so določeni s pravilnikom in urejajo obrazce javnih listin v osnovni
šoli, le-ta izdaja na obrazcih, določenih z navedenim pravilnikom (Pravilnik o dokumentaciji
v osnovni šoli, 2013).

4.3
4.3.1

ANALIZA PRAVNIH OKVIRJEV
Pravilnik o dokumentaciji

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli določa dokumentacijo, ki se vodi oziroma izdaja za
program osnovne šole, za prilagojene izobraževalne programe osnovne šole, za posebni
program vzgoje in izobraževanja, za izobraževalni program osnovne šole za odrasle, za
vzgojne programe in bolnišnične oddelke (Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, 2013).
Dokumentacijo, ki jo določa ta pravilnik, se mora uporabljati smiselno. Šole, ki izvajajo
osnovnošolsko izobraževanje odraslih, vodijo in izdajajo dokumentacijo na predpisanih
obrazcih (matična knjiga, matični list, vpisni list, športno-vzgojni karton ...). V skladu z
določbami pravilnika nepredpisane obrazce lahko določijo šole same (potrdilo o šolanju,
potrdilo o zaposlitvi, vloga za izredni dopust učenca ...) (Pravilnik o dokumentaciji v osnovni
šoli, 2013). Dokumenti morajo vsebovati ime in sedež šole, ime in priimek
podpisnika ter njegov podpis in pečat šole, vsi dokumenti, ki jih izdaja šola, pa morajo
vsebovati tudi evidenčno številko in datum (Ertl, 2015). Ob ugotovitvi, da so podatki na
dokumentu netočni oz. nepopolni, mora šola le-te ustrezno prečrtati, da se vidi prejšnje
stanje in zraven dopisati dejansko stanje. Dokumente popravi tako, da prečrta napačen
podatek, zapiše pravilen podatek in ga opremi s pečatom ter podpisom odgovorne osebe.
Obrazložitev je treba napisati v opombe (Ertl, 2015).
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36. člen Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v osnovnih šolah določa, da imajo
starši in skrbniki pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih podatkov, ki jih šola vodi, seveda
le za njihovega otroka. Šola mora staršem omogočiti pregledovanje, kopiranje in
prepisovanje teh podatkov. Izrecna pravica staršev je tudi vedeti, kam so bili posredovani
osebni podatki njihovega otroka. Po pravilniku je šola staršem na zahtevo dolžna odgovoriti
v zakonskem roku (15 dni), ko gre za zahtevo vpogleda in prepisa osebnih podatkov, v roku
30 dni pa kopijo osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov. Starše je šola dolžna obvestiti
tudi o razlogih, če zahtevi ni ugodila. Pravice staršev izhajajo iz zakonov, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov (Ertl, 2015).
DNEVNIK
Temeljna evidenca o delu posameznega oddelka med šolskim letom in obiskovanju pouka
se vodi za vsak oddelek posebej, imenuje se dnevnik. Klasični dnevnik vodijo le še
posamezne šole, ki zaradi finančnih oziroma drugih dejavnikov (dostop do interneta) niso
prešle na elektronsko vodenje (Ertl, 2015).
Vanj se vpišejo: podatki o učencih v oddelku (ime in priimek, datum rojstva, številka
matičnega lista, podatki o vključenosti v posamezne oblike vzgojno-izobraževalnega dela
na šoli, podatki o izostankih, telefonska številka za nujna sporočila, podatki o sodelovanju
s starši), podatki o hospitacijah v oddelku, podatki o volitvah predstavnika oddelka v svet
staršev, podatki o učiteljih, ki poučujejo v oddelku, ter podatki o dnevnem poteku vzgojnoizobraževalnega dela. V dnevnik se vpisuje tudi realizacijo ur posameznega predmeta (Ertl,
2015).
Slika 1: Klasični dnevnik

Vir: lasten
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V dnevnik oddelka se zapisuje tudi realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka, v kolikor
so vključeni vanj le učenci tega oddelka (Ertl, 2015). Dnevnik oddelka šole hranijo eno leto
po zaključku šolanja učencev v oddelku (Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, 2013).
REDOVALNICA
V slovenskih osnovnih šolah uporabljajo dve vrsti redovalnic – opisno in številčno.
REDOVALNICA Z OPISNIMI OCENAMI
Redovalnica, v katero so vpisane opisne ocene, velja za temeljno evidenco ocenjevanja
znanja učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in sicer v 1. in 2. razredu.
Vsebovati mora podatke o učencih v oddelku (ime in priimek, številka matičnega lista) ter
njihove opisne ocene po posameznih predmetih za obe ocenjevalni obdobji in podatke
glede napredovanja v naslednji razred. V redovalnico učitelji zapisujejo opisne ocene. Z
opisno oceno učitelj z besedami izrazi napredek učenca glede na zastavljene in opredeljene
cilje ter nivoje znanja v učnih načrtih (Ertl, 2015). Pri obeh vrstah ocenjevanja, številčnem
ter opisnem, morajo učitelji upoštevati Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, Uradni
list RS, št. 52/2013). Starši oziroma zakoniti zastopniki učenca imajo pravico do vpogleda v
ocene v šolski dokumentaciji le za svojega otroka (Ertl, 2015). Oblika opisne redovalnice ni
predpisana, dokument šola hrani eno leto po zaključku šolanja učencev (Pravilnik o
dokumentaciji, 2013).
REDOVALNICA S ŠTEVILČNIMI OCENAMI
Temeljno evidenco ocenjevanja znanja učencev 3. razreda in v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju predstavlja redovalnica s številčnimi ocenami. Vsebovati mora
podatke o učencih v oddelku (ime in priimek, številka matičnega lista) ter številčne ocene
učenca po posameznih predmetih za obe ocenjevalni obdobji, zaključne ocene, ter
navedbo, ali je učenec uspešno končal razred. Pod opombami se lahko navede, ali se
osnovnošolsko izobraževanje izvaja na domu, ali je imel učenec popravni izpit ter oceno
znanja na omenjenem izpitu. V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se
znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3),
zadostno (2) in nezadostno (1) (Ertl, 2015). Pravico do vpogleda v ocene v šolski
dokumentaciji imajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca le za svojega otroka (Ertl,
2015). Oblika je predpisana, dokument šola hrani eno leto po zaključku šolanja učencev
(Pravilnik o dokumentaciji, 2013).
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Slika 2: Redovalnica s številčnimi ocenami

Vir: lasten

ELEKTRONSKI DNEVNIK (eDNEVNIK)
Elektronski dnevnik nadomešča učitelje na vseh delovnih mestih, povezanih s šolsko
upravo, njegova osnovna funkcija je posredovanje informacij med učitelji in učenci pa tudi
med učitelji in starši in učitelji in vodstvom šole. V klasični dnevnik mora učitelj pisati ročno,
za vsak razred posebej, medtem ko v elektronskem dnevniku le potrdi vnaprej pripravljene
podatke (npr. zaporedna številka opravljene ure, učna vsebina, manjkajoči učenci in s tem
prihrani čas za delo z učenci. Ravnatelj in vsi člani učnega osebja imajo nenehen vpogled v
zapise v dnevnikih, učitelji posledično natančneje in bolj zanesljivo izpolnjujejo svoje
delovne obveznosti (Zašto je elektronski dnevnik važan u nastavi, 2019). Učiteljem ni več
treba voditi evidenc v ločenih zvezkih (dnevnikih), da bi lahko vpisali končne dokumente in
ugotovitve v dnevnik. Zdaj vse podatke vpišejo neposredno v dnevnik, ki izračuna realizacijo
pouka za vsak predmet posebej (Zašto je elektronski dnevnik važan u nastavi, 2019).
Višjo stopnjo objektivnosti pri delu z učenci prispevajo tudi možnosti zapisovanja pohval,
kazni, disciplinskih ukrepov, ki so na voljo vsem učiteljem, staršem in od letošnjega šolskega
leta tudi učencem. Elektronski dnevnik nam namreč omogoča natančen vpogled v to, kako
se učenec obnaša in kakšne rezultate dosega v drugih razredih, tako da dobimo celovitejšo
in objektivnejšo sliko njegovega dela (eAsistent, 2019). Z vidika varovanja osebnih podatkov
je elektronski dnevnik boljši, saj učitelju dnevnika ni treba več fizično prenašati iz razreda v
razred. S tem so se izognili tveganju, da bi nepooblaščene osebe imele dostop do osebnih
podatkov; medtem ko je vstop v elektronski dnevnik preko portala ponudnikov omogočen
le pooblaščenim osebam (učitelji, starši, ravnatelji) z varnostno kodo in uporabniškim
imenom (eAsistent, 2019).
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ELEKTRONSKA REDOVALNICA (eREDOVALNICA)
Elektronska redovalnica je zelo podobna klasični, le da ocene učitelji vpisujejo v redovalnico
preko računalnika in ne ročno. Na voljo imajo že ponujene ocene (tako opisne kot
številčne), ki jih v programu označijo. Tudi v elektronski obliki so pisne ocene označene z
rdečo barvo, ostale pa z modro. Ocene se vpisujejo za obe ocenjevalni obdobji posebej, ob
koncu šolskega leta pa program izračuna povprečno oceno posameznega učenca pri
določenem predmetu, da učitelj lažje poda končno, zaključno oceno, ki je zapisana v
spričevalu (eAsistent, 2019). Dostop do otrokovih ocen imajo tudi starši, vendar le če
ponudniku storitev plačajo mesečno naročnino. V Sloveniji imamo le dva ponudnika, ki
elektronski dnevnik in redovalnico šolam ponujata na trgu (Logos.si in eŠola d. o. o.).
Elektronska redovalnica, ki jo pregledujejo starši, se razlikuje od redovalnice, ki jo
uporabljajo zaposleni na šoli, ker na šoli beležijo ocene in obdelujejo podatke, ki so jih
dolžni zagotavljati pristojnemu ministrstvu ali Statističnemu uradu RS (Zurnal24.si, 2015).

4.3.2

Zaščita in varstvo podatkov

Javni uslužbenci so primorani zagotoviti zaščito ter hrambo podatkov, elektronsko
posredovanje varovanih podatkov, fizično in programsko zavarovanje opreme, prav tako
primerno uničenje nosilcev podatkov in uničevanje pomožnega gradiva, ki je bilo
uporabljeno, kot tudi tisto, ki je nastalo ob pripravi podatkov. Zagotoviti morajo primerno
fizično prenašanje nosilcev podatkov, da ne bi prišlo do zlorabe, poškodbe, uničenja in
kraje. Pri delu na daljavo mora javni uslužbenec upoštevati specialna varnostna pravila, v
primeru, da jih ni, pa mora upoštevati smiselno enaka varnostna pravila, kot veljajo na
delovnem mestu (Stare, 2010, str. 45).
Pri zaščiti je cilj predvsem zaščititi podatke pred uničenjem, nepooblaščeno spremembo ali
krajo. V situaciji, ko se zgoraj našteti primeri zgodijo, največjo odgovornost ter posledično
škodo nosi organizacija, ki je te podatke hranila, in z zavarovanjem teh podatkov zavarujejo
tudi sebe. Pri varstvu podatkov je cilj preprečevanje razkritja podatkov nepooblaščeni
osebi, če do tega pride, škodo trpi oseba ali organizacija, na katero se podatki nanašajo
(Dečman, 2016). To področje najpodrobneje ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP) in pa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (SUVP), ki je začela veljati v sredini
leta 2018. Bistvena novost SUVP je predvsem nedvoumna ter aktivna privolitev za obdelavo
podatkov (Pirc, 2017, str. 53). Privolitev mora biti prostovoljna, izrecna, informirana in
nedvoumna, posameznik pa jo lahko kadarkoli prekliče (Kryštufek, 2018, str. 14−16).
Po novi splošni uredbi Evropske unije o varstvu podatkov (SUVP ali tudi Uredba) so morale
šole imenovati pooblaščenca za varstvo podatkov, torej osebo, ki naj bi izvajala svetovalne
in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov. Njegove naloge so spremljanje
šolske politike, izvajanje revizije ter še nekaj drugih.
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V SUVP najdemo šest pogojev, na osnovi katerih lahko obdelujemo podatke.
Najpomembnejša za šolo je izvajanje nalog javnih služb, torej uporabljajo podatke za
izvajanje nalog, ki so v javnem interesu. Podatke, zbrane v ta namen, se ne sme uporabiti
za nič drugega, tako šola ne sme uporabiti elektronskega naslova staršev za promocijo
šolskega dogodka, ker ta ne spada v okvir izvajanja nalog javne službe. Če bi elektronski
naslov želeli uporabiti, bi morali pravno podlago najti v privolitvi oziroma dovolitvi (School
Education Gateway, 2017).
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5

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Gradišar (2003, str. 104) ugotavlja, da »informacijski sistem zbira, obdeluje, shranjuje,
analizira in posreduje informacije za določen namen.« Izpostavi tri vrste problemov, ki
rešujejo IS:
− premostitve časovne pregrade,
− preoblikovanja podatkov,
− premostitve prostorske pregrade.
Informacijski sistem organizacije je sestavljen iz:
−
−
−
−
−

strojne opreme,
programske opreme,
podatkov,
postopkov,
ljudi (Gradišar, 2003, str. 105−106).

Celoto sestavin, ki zagotavljajo podatke in informacije ter povezave med sestavinami v
organizaciji in okolju, imenujemo informacijski sistem. S pomočjo informacijske tehnologije
ljudje pridobivajo in posredujejo podatke, z namenom oblikovanja informacij. Za to
potrebujejo IKT, da lahko obdelujejo podatke in na nek način obvladujejo različne procese,
kjer nastajajo podatki, s katerimi ljudje pridobijo oz. ustvarjajo informacije o težavah, ki se
pojavijo med delovanjem samih procesov. Podatki, ki med procesi nastajajo, so v bistvu
sprejete odločitve oziroma informacije, IKT pa je posrednik med samimi procesi in ljudmi
ter omogoča, da so uporabni podatki pri ljudeh in v procesih ob pravem času in v takšni
obliki, da jih je s čim manj dodatnega dela mogoče uporabiti (Gričar, 2002, str. 6).
Pri razvoju ustreznih informacijskih sistemov se morajo šole soočiti s številnimi težavami
zaradi svoje velikosti in organizacijske narave. Šolski informacijski sistemi ponujajo možnost
za spremembo načina dela v šolah. Učinkoviti sistemi šolske uprave zahtevajo vpogled v
naravo podatkov in njihova razmerja ter potrebo po celovitosti podatkov (Pegler, 2019).
IKT se nanaša na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za shranjevanje, obdelavo in
zapisovanje informacij. Razvila se je iz računalniške in telekomunikacijske tehnologije. IKT
zajema tudi izdelke s področja bibliotekarstva, telefonije in drugih praks, shranjevanja,
obdelovanja in prenašanja informacij. Delimo jo na strojni in programski del. V sodobni
informacijski družbi IKT omogoča predvsem dostopnost informacij, konkurenčnost in krajša
poslovne cikle. Vse skupaj je privedlo do »informacijsko-komunikacijske dobe«, ki je
spremenila družbo, v kateri živimo (Zuljan, 2014, str. 89−90).
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5.1

IKT V IZOBRAŽEVANJU

IKT je pomemben del pedagoškega procesa. Z njenim prodorom na področje izobraževanja
se je uporaba razširila na področja usposabljanja, učenja in usposabljanja na delovnem
mestu; na vsakdanje in vseživljenjsko učenje. Govorimo lahko o razmahu digitalne
pismenosti in digitalnih kompetencah. IKT je močno vplivala tudi na metode poučevanja,
predvsem na klasični pouk, ker je prinesla nove in bolj učinkovite metode. Sama uporaba
IKT ni zagotovilo, da bo pedagoški proces uspešen, lahko pa pri njem pomaga. Učitelji
morajo razumeti, na kakšen način in kdaj uporaba IKT podpre pedagoški proces in kdaj ne,
zato se morajo nenehno izobraževati, tj. nadgrajevati znanje, razvijati nove ter obstoječe
kompetence (Didakt.UM, 2018).
Z uvajanjem IKT v različna starostna obdobja, začenši z vrtci, se ukvarja veliko strokovnjakov
na področju šolstva, in sicer z novimi didaktičnimi pristopi. Sama uvedba pa ne prinese
uspehov, če se pedagoški delavci tega ne zavedajo. Učiteljem je treba nuditi pomoč in jih
opolnomočiti, da bodo znali uporabiti nove pristope poučevanja, zato je nujno, da se jih
opremi s potrebnim znanjem in kompetencami. Le na takšen način bodo znali uporabiti in
postaviti IKT na pravo didaktično mesto (Senica, 2010, str. 26−27).
IKT predstavlja veliko dodano vrednost za proces učenja in za organizacijo in vodenje
šolskega in učnega dela, strokovnega razvoja učiteljev in za hitrejše napredovanje učencev.
Uporaba IKT pri pouku omogoča kakovostnejše vzgojno-izobraževalno delo in boljši učinek
učenja. Na kakovost poučevanja in učenja, ki vključujejo IKT, pomembno vpliva premišljeno
načrtovanje in izvajanje ustreznih didaktičnih pristopov in strategij (Urbančič et al., 2019).
V strategiji uvajanja IKT v vzgojo in izobraževanje, ki ga je pripravil Programski svet za
informatizacijo izobraževanja na ministrstvu za šolstvo, so začrtane strateške usmeritve
uvajanja IKT. Osredotočajo se na pet ciljev:
1. razvoj didaktičnih strategij poučevanja z IKT in e-gradivi,
2. izgradnja platforme, ki bo združevala storitve, pedagoške koncepte in pristope,
3. razvoj e-kompetenc vseh deležnikov v procesu izobraževanja,
4. informatizacijo ustanov,
5. razvoj e-izobraževanja v visokem šolstvu in v izobraževanju odraslih (Radovan,
2016).
Na podlagi študije primera osnovne šole v Singapurju, kjer so analizirali različne vrste IKT
orodij, kot so informativna umestitvena, konstruktivna in komunikativna orodja, ki se
uporabljajo za spodbujanje študentov v razmišljanje višje stopnje, so prišli do ugotovitve,
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da imajo orodja IKT pozitivno vlogo in se lahko uporabljajo za spodbujanje k razmišljanju
oziroma vključevanju učencev na višji nivo razmišljanja (Ping Lim & Yong Tai, 2003).
Najbolj pomembno področje uporabe IKT v šolstvu je vsekakor proces učenja, pri katerem
se zaradi uporabe IKT izboljša informacijska pismenost, poveča storilnost učiteljev, izboljša
dostop do informacij, motivira učence, predvsem pa je podpora sodobnim pedagoškim
procesom (Rugelj, 2007). Učitelji morajo tudi učence naučiti varne in kritične rabe
tehnologije, zato da tudi njim omogočijo, da dosežejo učne cilje, ki so si jih zadali in jih hkrati
opolnomočijo (Digitalne kompetence za učitelje, 2019).

5.2

PODROČJE UPORABE IKT V ŠOLSTVU

5.2.1

Izobraževanje

Računalnik oziroma IKT imata v slovenskem izobraževalnem sistemu pa tudi poučevanju že
svoje mesto; v nekaterih šolah malo več, v drugih spet manj. Veliko se govori o sodobnem
in bolj kakovostnem pouku in poučevanju s pomočjo IKT, ki omogoča, da se od pouka, ki
temelji na pomnjenju velike količine podatkov, obrnemo k pouku, ki od učencev zahteva
kreativno mišljenje in tako omogoča tudi dobro znanje. Da bi to dosegli, je treba učiteljem
ponuditi kakovostno izobraževanje (Tišler et al., 2006). Samo digitalno usposobljen in
izobražen učitelj lahko učinkovito uporablja IKT v procesu poučevanja, na ta način lahko
učence nauči digitalnih veščin. Da bi učitelji lahko uporabljali IKT, ki jim je na voljo,
potrebujejo tudi zmožnosti za uporabo le-te. Nenazadnje bi moral učitelj poleg osnovnih
znanj razumeti tudi, kako IKT spodbuja ustvarjalnost in inovativnost učencev (Urbančič et
al., 2019).
Urbančič et al. (2019) navajajo, da uvajanje IKT v izobraževanje in razvoj didaktičnih
pristopov vključuje sodelovanje različnih deležnikov, in sicer:
− izobraževalne ustanove, ki spodbujajo in omogočajo vključitev IKT v proces
izobraževanja,
− učiteljev odnos do IKT in uvajanje in uporaba le-te pri pouku; pomembno vlogo pri
oblikovanju učnega procesa pa imajo tudi udeleženci pedagoškega procesa (učenci,
dijaki, študenti …).
Če ima učitelj ustrezno opremo, je uporaba IKT pri pouku odvisna le od njega samega, saj
so različni pristopi k uporabi IKT odvisni od učiteljevega individualnega znanja, lastnega
prepričanja in nenazadnje osebnega pristopa k poučevanju. Bolj samozavestni in sposobni
učitelji so hitreje učljivi in se znajo spopasti z novimi učnimi pristopi. Učitelji, ki imajo bolje
razvite sposobnosti za uporabo IKT, so bolj odločni pri sami uporabi pri poučevanju; pouk
je na ta način bolj privlačen in zanimiv, učenci pa aktivni. Zato je najbolj pomembno, da
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država usposablja učitelje za uporabo IKT, da se bodo tudi učenci bolje odzvali na delo z IKT
pri pouku (Tišler et al., 2006).

5.2.2

Administracija

Pri vsakodnevnem delu v šolstvu se učitelj srečuje tudi z obilico administrativnega dela,
oddajanje najrazličnejših podatkov, poročil ipd., ravnatelj oz. njegov pomočnik pa morata
te podatke zbirati in jih ustrezno obdelati, da so primerni za posredovanje staršem,
ministrstvu za šolstvo ter drugim zainteresiranim institucijam (Štih, 2011, str. 74).
Pedagoški informacijski sistem vsebuje spletno stran, spletno učilnico, e-zbornico, ednevnik, e-redovalnico; administrativni pa šolsko računovodstvo in tajništvo, šolsko
prehrano, evidenco delovnega časa, šolsko knjižnico in administracijo vodstva (Gec, 2012,
str. 4).
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6

ŠOLSKI
INFORMACIJSKI
SISTEMI
ADMINISTRACIJE V SLOVENIJI

6.1

ZA

PODROČJE

FUNKCIJE ŠOLSKIH SISTEMOV V SLOVENIJI

Med analizo literature o šolskih informacijskih sistemih smo ugotovili, da večina slovenskih
šol že uporablja določen informacijski sistem, vendar ne obstajajo dokumenti, ki bi to
konkretno dokazovali, razen Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske
vzgojno-izobraževalne zavode do leta 2020, ki smo jih opisali v 5. poglavju in navaja samo
zahteve in usmeritve.
Na nekaterih šolah po Sloveniji še vedno uporabljajo klasične dnevnike in redovalnice, kar
pa upočasnjuje samo delo uporabnikov. Nekatere šole že uporabljajo e-dnevnik in spletno
učilnico, vendar le-te niso povezane v smiselno celoto (Gec, 2012, str. 3). Z vidika deležnikov
lahko šolski informacijski sistem poimenujemo kar t. i. sistem za skupinsko delo, saj
informacijska tehnologija omogoča vsem udeležencem istočasno sodelovanje. Vsi zbrani
podatki so na voljo vsem, ves čas in takšna je tudi njegova funkcija (Gričar, 2002).
Šolski informacijski sistem se deli na dva dela: pedagoškega in administrativnega. Pedagoški
del informacijskega sistema vsebuje:
− spletno stran s splošnimi informacijami, ki je namenjena učencem in staršem ter
tistim, ki jih zanima samo delovanje šole,
− spletno učilnico, ki je učni pripomoček in je namenjena za izmenjavo informacij med
učitelji in učenci,
− e-zbornico, katere namen je komunikacija, ki mora za potrebe pouka potekati med
učitelji in strokovnimi delavci šole,
− e-dnevnik in
− e-redovalnico.
Administrativni del informacijskega sistema vsebuje:
−
−
−
−
−

šolsko računovodstvo in tajništvo,
evidenco šolske prehrane,
evidenco delovnega časa,
šolsko knjižnico (Cobiss, v katerega so vključene knjižnice vseh osnovnih šol),
administracijo vodstva.

Ko v šole vpeljejo dober in podprt informacijski sistem, se izognejo dodatnemu delu
učiteljev in tudi drugih delavcev na šoli. Šolski informacijski sistem delo olajša tudi
vodstvenemu kadru, računovodstvu in tajništvu, saj se bilance, konti in statistike
izračunavajo sami. Na ta način je delo enostavnejše predvsem pa veliko hitrejše, izključijo
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pa se tudi možnosti za delanje napak pri izračunih. Pomembno je tudi, da hitro pridejo do
raznih izpisov, poročil in to za različna časovna obdobja (Gec, 2012, str. 5).

6.2

eASISTENT

eAsistentu lahko preprosto rečemo sistem, ki zmanjšuje administracijo v šolah, bolj učeno
pa, da je to informacijski sitem, ki omogoča upravljanje ključnih procesov v šolah in vrtcih,
zmanjšuje administracijo, oziroma je orodje, ki je namenjeno staršem, učiteljem in
učencem. Osnovni namen eAsistenta je, da pomaga zaposlenim v šolah pri vsakdanjem
šolskem delu, staršem pa omogoča celovit pogled na šolsko delo svojih otrok (Špende,
2019).
eAsistent je nastal v podjetju eŠola, poznamo pa tudi Lo.Polis, ki je nastal v podjetju Logos.
eAsistent vsebuje več modulov, ki pomagajo učitelju pri delu, in sicer: elektronski dnevnik
in redovalnico (nadomestili za fizični dnevnik in redovalnico), razrednik, letna priprava,
učitelj, urnik, letna priprava učitelja. Le-ti so namenjeni učiteljevemu delu, da se odpravi
nepotrebna administracija. Vsaka šola si glede na potrebe izbere module, ki jih podjetje
nudi. Poleg naštetih podjetje šolam nudi še različne administrativne module: evidenco
delovnega časa, delovodnik, komunikacijo, poročila (vsebinska in statistična), e-hrambo,
prehrano in administracijo, s pomočjo modulov pa šole sestavljajo tudi urnike (eAsistent,
2019).
Slika 3: Vstopni portal eAsistenta

Vir: eAsistent (2019)

Z eAsistentom si šole pomagajo tudi na področjih šolskih ur, interesnih dejavnosti,
govorilnih ur, roditeljskih sestankov, ocenjevanja, dodatne strokovne pomoči, individualne
in skupinske pomoči. Lažje vodijo razno šolsko dokumentacijo, organizacijo pouka,
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komunikacijo in administracijo. Zadnja področja učinkovito lahko uporabljajo ravnatelji,
administracijo pa tudi tajniki in računovodje (Hus, 2015).
Staršem omogoča vpogled v otrokove ocene, izostanke, potrebne izboljšave, pohvale,
domače naloge … hkrati pa komunikacijo z učitelji preko elektronske pošte; eAsistent jim
nudi tudi obveščanje s kratkimi obvestili (SMS) in elektronsko pošto (Ahčin in Plahuta,
2017).
Stroški, ki jih za uporabo eAsistenta plačujejo šole, so odvisni od velikosti le-teh in od tega,
kaj šola od celotnega nudenega informacijskega sistema uporablja. Največ šol uporablja
modula e-dnevnik in e-redovalnica (Ambrožič, 2013). eAsistent je za starše v osnovi
brezplačno orodje, lahko pa se odločijo za plačljivo različico eAsistent za starše PLUS, v
kateri lahko spremljajo ocene otroka in napovedana znanja, pregledujejo opravičevanja,
domače naloge, šolske dogodke in spremljajo pohvale ter potrebne izboljšave. V letošnjem
letu so uvedli tudi eAsistenta za učence PLUS, ki pa je tudi plačljiva aplikacija. Učenci lahko
pregledujejo ocene po posameznih predmetih, domače naloge, spremljajo dogajanje na
šoli in se pripravljajo na ocenjevanja znanja. Osnovni brezplačni paket staršem omogoča
izmenjavo sporočil s šolo, urejanje prehrane, vpogled v urnik in dogodke na šoli (eAsistent,
2019).
eAsistent je kompleksen program, bolje rečeno sklop programov za šole, v katerega so
umeščeni urnik, evidentiranja delovnega časa; narejene so povezave s kuhinjo ali plačilom
prehrane. V večino delov eAsistenta lahko posegajo tudi starši, vse je odvisno od tega,
katere segmente šola zakupi (če šola ima modul za prehrano, lahko starši otroka odjavijo
od malice ali pa ga prijavijo na kosilo) (Kostanjevec, 2012).
Če povzamemo, je eAsistent celovita rešitev informacijskega sistema osnovnih in srednjih
šol ter vrtcev. V podjetju pa vsako leto stremijo k izboljšavam in nadgradnji le-tega.

6.2.1

eRedovalnica

Elektronska redovalnica v modulu eAsistenta omogoča učitelju, učencu in staršem, da
dostopajo do ocen, ki so jih učenci dosegli pri posameznem predmetu (Sajovic, 2016).
Osnovna naloga e-redovalnice je vodenje ocen, priprava poročil ob koncu obeh
ocenjevalnih obdobij, tiskanje spričeval in vodenje statistike, tako državne kot interne.
Učitelj ima možnost vpisa in spremembe ocene le za predmet, ki ga poučuje. Razrednik
učenca lahko vidi vse ocene svojega razreda, ravnatelj pa ima vpogled v vse ocene učencev
na šoli (Čertič, 2008).
Učitelji v e-redovalnico vpisujejo ocene in napovedana ocenjevanja. Ocene učencev se
izpišejo v modulu Izpisi, in sicer na vseh uradnih dokumentih šole: redovalnici, matičnih
listih, spričevalih … Modul sam izračuna tudi povprečno oceno, kar je zelo dobrodošlo ob
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zaključku šolskega leta, ko učitelj napiše zaključno poročilo in računa statistiko ocen za
posameznega učenca in oddelek (e-redovalnica avtomatsko računa statistiko) (Navodila za
učitelje ob začetku šolskega leta, 2016).
V elektronsko redovalnico eAsistenta učitelj vstopa preko njihovega portala z elektronskim
naslovom in osebnim geslom. Vsi dostopi uporabnikov in aktivnosti se vodijo v revizijski
sledi, v kateri se beležijo, kateri uporabnik je dostopal, s katerega IP naslova (to je številka,
ki določa računalnik v omrežju interneta), točen datum in ura vstopa v eAsistenta zaradi
raziskovanja in ugotavljanja vplivov na varnost podatkov (eŠola d. o. o., 2019).
Slika 4: eRedovalnica v eAsistentu

Vir: lasten

Ob vstopu v e-redovalnico se učitelju najprej pokaže seznam učencev izbranega razreda. S
klikom na učenca se odpre redovalnica, v katero učitelj vpiše ustno ali pisno oceno. Na
zgornji sliki (Slika 4) je tudi razvidno, da redovalnica učitelju ponuja velik izbor drugih
zapisov učenca, od napovedanega ocenjevanja znanja, domačih nalog, odsotnosti, vedenja,
matičnega lista, prilagoditev, nagrad, pohval, vzgojnih ukrepov do vseh osebnih podatkov
učenca.

6.2.2

eDnevnik

V elektronski dnevnik eAsistenta učitelj vstopa preko njihovega portala z elektronskim
naslovom in osebnim geslom, ki ga spreminja vsake tri mesece. eAsistent je nameščen na
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večih serverjih eŠole d. o. o.. Če ni internetne povezave, lahko šola podatke vnese pozneje,
ko jo ponovno pridobi.
Slika 5: eDnevnik v eAsistentu

Vir: lasten

Po uspešni prijavi iz menija na levi strani izbere e-dnevnik in takoj se mu ponudi njegov
urnik z urami v tekočem tednu (Slika 5). S klikom na določeno uro (Slika 6) vpiše učno snov,
manjkajoče učence, lahko pa k posameznemu učencu doda komentar (pohvale, izboljšave)
ter napiše morebitne domače naloge. Vse zapise o učencu preko aplikacije za starše vidijo
tudi le-ti oziroma obvestila dobijo preko kratkih SMS sporočil ali elektronske pošte. Vse je
odvisno od tega, kateri paket starši imajo.
Slika 6: Vpis vsebine ure

Vir: lasten
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6.2.3

Razrednik

V modulu »razrednik« razredniki oddelkov urejajo vse, kar zadeva njihove oddelke.
Vpisujejo osebne podatke učencev, kontaktne podatke staršev, dežurstva učencev,
opravičevanje izostankov, učitelje v oddelkih … (Navodila za razrednike ob začetku šolskega
leta, 2016).
Zelo pomembno je, da na govorilnih urah razrednik v modulu »razrednik« enostavno odpre
samo profil učenca, tako da ima na zaslonu le podatke otroka, za katerega je starš prišel na
govorilne ure. Na ta način učitelji poskrbijo za varnost osebnih podatkov. Vse podatke
otroka ima zbrane na enem mestu in lahko kvalitetno opravi govorilno uro, kar v klasični
dokumentaciji ni bilo mogoče (Navodila za razrednike ob začetku šolskega leta, 2016).
Slika 7: Modul »razrednik«

Vir: lasten

S slike (Slika 7) je razvidno, da ima razrednik veliko možnosti za urejanje. Najprej se preko
portala prijavi v eAsistenta, v levem meniju izbere modul »razrednik« in prikaže se mu
njegov oddelek. S klikom na učenca pregleduje in ureja dežurstva, domače naloge,
predmete, ki jih ima učenec, njegove interesne dejavnosti, ocene, napovedana ocenjevanja
znanja … skratka ima celoten pregled nad dogajanjem v oddelku ali pa za posameznega
učenca.

6.2.4

Učitelj

Modul »učitelj« učiteljem pomaga opraviti celotno administracijo in jim omogoči zelo
dober pregled nad dogajanjem pri predmetih, ki jih učijo.
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Učitelji imajo v modulu pregled nad učenci, ki jih poučujejo, in sicer s statusi, komentarji in
opombami. Lahko urejajo skupine in imajo vpogled v statistiko, ki se vodi avtomatsko (npr.
realizacija ur pouka). Pregledujejo lahko realizirano in načrtovano učno snov ter dodajajo
opombe o predelani učni snovi. Posamezni deli modula so prikazani na spodnji sliki (Slika
8).
Slika 8: Modul »učitelj«

Vir: lasten

6.2.5

Urnik

Modul »urnik« (Slika 9) je namenjen učiteljem, ravnateljem in ostalim uporabnikom, da
lahko pogledajo urnike, ki veljajo za vse oddelke na šoli. Omogoča tudi vpogled na zapisano
vsebino učne ure, da so učitelji seznanjeni s tem, kaj učenci obravnavajo pri drugih
premetih. Namen modula »urnik« je predvsem izboljšati pregled nad vsem dogajanjem na
šoli. Omogoča pregled po oddelkih, tednih, prikaz učne snovi v urniku in izpis urnikov. Urnik
je mogoče povezati tudi s spletno stranjo šole, da lahko učenci in starši pregledujejo
morebitne spremembe in zamenjave ur zaradi odsotnosti učiteljev (Priročnik za program
Urnik eAsistent, 2019).
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Slika 9: Modul »urnik«

Vir: lasten

6.2.6

Letna priprava

Modul »letna priprava« (Slika 10) je namenjen učiteljem, da lahko uvozijo letno pripravo, ki
vsebuje načrt učiteljevega pedagoškega dela v tekočem šolskem letu, za vsak predmet
posebej. Omogoča jim, da se na podlagi pripravljene letne priprave v eDnevniku po vpisani
učni snovi prikazuje učiteljeva letna priprava. Na ta način učitelji spremljajo realizirano in
načrtovano učno snov. Učitelj ima z modulom »letna priprava« boljšo preglednost nad
realizacijo in načrtom učnih ur, predvsem pa je vnos učne snovi v eDnevnik lažji in hitrejši.
V modulu je možno urejati in uvažati učiteljeve letne priprave ter prikazovati letne priprave
v modulu eDnevnik (Navodila za učitelje ob začetku šolskega leta, 2016).
Slika 10: Modul »letna priprava«

Vir: lasten
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7

ANALIZA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO IN
OBSEG UPORABE eASISTENTA V SEDMIH OSNOVNIH ŠOLAH
NA OBMOČJU ZGORNJE GORENJSKE

7.1

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kaj so ključni dejavniki, ki pri učiteljih vplivajo na
uporabo eAsistenta. Iz tega se je tvorilo sledeče raziskovalno vprašanje:
Kateri so ključni dejavniki vpliva na uporabo šolskega IS s strani učiteljev?
Na raziskovalno vprašanje smo odgovorili tako, da smo preverjali uporabo eAsistenta po
nekaj izbranih dejavnikih – od demografskih pa do izkustvenih. Ugotavljali smo:
–
–
–
–

7.2

kako učiteljeva splošna sposobnost uporabe računalnika in interneta vpliva na
uporabo eAsistenta;
kako udeležba na izobraževanjih s področja uporabe IKT pri poučevanju vpliva na
uporabo eAsistenta;
kako stopnja poučevanja vpliva na uporabo eAsistenta;
kako starost učiteljev vpliva na uporabo eAsistenta.

RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Na podlagi raziskovalnega vprašanja, namena in zastavljenih ciljev smo tvorili sledeče štiri
raziskovalne hipoteze:
H1: Med pogostostjo uporabe eAsistenta in sposobnostjo uporabe računalnika in interneta
obstaja pozitivna povezava.
H2: Med tistimi, ki se udeležijo izobraževanja s področja uporabe IKT pri poučevanju, in
tistimi, ki se teh izobraževanj ne udeležujejo, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta.
H3: Med tistimi, ki poučujejo na razredni stopnji, in tistimi, ki poučujejo na predmetni
stopnji, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta.
H4: Med starostjo in pogostostjo uporabe eAsistenta obstaja pozitivna povezanost.

7.3

METODOLOGIJA RAZISKAVE

Za izdelavo teoretičnega dela diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela s
poglobljenim pregledom strokovne in znanstvene literature na relevantno tematiko.
Praktični (empirični) del naloge pa je temeljil na kvantitativni metodologiji, kjer smo
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podatke pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je uspešno in popolno
izpolnilo 101 udeleženec, in sicer na sedmih osnovnih šolah na območju Zgornje Gorenjske,
ki uporabljajo eAsistenta.

7.3.1

Postopek zbiranja podatkov

Osnovne šole, ki so sodelovale v raziskavi: OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ 16.
decembra Mojstrana, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ
Koroška Bela, OŠ Žirovnica in OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica. Na spletni strani 1ka
smo objavili vprašalnik. Povezavo do ankete smo preko elektronske pošte poslali
ravnateljem šol, ki so nato (preko elektronske pošte) povezavo posredovali svojim
učiteljem.

7.3.2

Preverjanje hipotez z analizo podatkov

Podatke smo analizirani s pomočjo programov Microsoft Office Excel 2016 in IBM SPSS 24.
Za preverjanje hipotez H1 in H4 smo uporabili bivariatno metodo preverjanja povezanosti
(korelacije) dveh meritev. Za preverjanje porazdeljenosti pri tej hipotezi (kakor tudi pri vseh
ostalih) pa Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve. Preverjanje povezanosti hipotez H1
in H4 je potekalo s pomočjo neparametričnega Spearmanovega testa povezanosti, ker se
je izkazalo, da meritve niso ustrezale normalni porazdelitvi. Preverjanje hipotez H2 in H3 je
potekalo s pomočjo univariatne analize primerjave dveh neodvisnih skupin na meritvi
razmernostnega tipa. Za preverjanje porazdeljenosti smo pri tej hipotezi ponovno uporabili
Shapiro-Wilkov test, za preverjanje homogenosti varianc obeh vzorcev pa Levenov test. Ker
so bili podatki pri obeh hipotezah H2 in H4 pri obeh skupinah normalno porazdeljeni,
variance obeh vzorcev pa homogene, smo za primerjavo uporabili Studentov t-test. Podatki
in rezultati analiz so prikazani v tabelarični in grafični obliki.
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7.4

PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE S KOMENTARJI
Grafikon 1: Starost
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40 %
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100 %
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80 %

26,7 %

17,8 %

Vir: lasten

Največ anketiranih je starih od 36 do 45 let (35; 34,7 %), najmanj anketiranih je starih do
25 let (3; 3,0 %).
Grafikon 2: Delovne izkušnje
0%

Delovne izkušnje

Do 10 let

Odstotek
40 %
60 %

20 %

Nad 31 let

100 %

23,8 %

11-20 let

21-30 let

80 %

34,7 %

18,8 %

22,8 %

Vir: lasten

Največ anketiranih ima od 11 do 20 let delovnih izkušenj (35; 34,7 %), najmanj jih ima nad
31 let delovnih izkušenj (23; 22,8 %).
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Grafikon 3: Stopnja poučevanja

46,5 %
53,5 %

Na razredni stopnji
Na predmetni stopnji

Vir: lasten
Grafikon 4: V svoji učilnici imate

V svoji učilnici imate:

0%

20 %

Odstotek
40 %
60 %

80 %

Računalnik z dostopom do interneta

100 %

93,1 %

Računalnik brez dostopa do interneta

3,0 %

V svoji učilnici nimam računalnika

4,0 %

Vir: lasten

Večina anketiranih ima v učilnici računalnik z dostopom do interneta (94; 93,1 %).
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Grafikon 5: Kolikokrat na leto se udeležite dodatnih strokovnih usposabljanj s področja uporabe
IKT pri poučevanju?

Število dodatnih usposabljanj s
področja IKT

0%

Trikrat na leto ali več

Dvakrat na leto

20 %

Odstotek
40 %
60 %

80 %

100 %

3,0 %

5,0 %

Enkrat na leto

41,6 %

Strokovnih usposabljanj se ne
udeležujem

50,5 %

Vir: lasten

Več kot polovica anketiranih se strokovnih usposabljanj s področja uporabe IKT pri
poučevanju ne udeležuje (51; 50,5 %).
Tabela 1: Sposobnost uporabe računalnika in interneta
N
Poznam osnovne dele računalnika (vhodne, izhodne dele
računalnika, zgradbo računalnika).

Minimum

Maximum Povprečje

Standardni
odklon

101

2

5

4,2

0,81

101

3

5

4,7

0,54

101

2

5

4,6

0,66

101

1

5

4,2

0,97

Znam urediti dokument, pri čemer uporabljam sloge,
vstavim seznam slik ali tabel ter vstavim kazalo.

101

2

5

4,5

0,70

Znam prenašati dokumente, slike ali druge datoteke med
računalniki ali drugimi napravami, npr. mobilnim
telefonom, digitalno kamero, predvajalnikom mp3/mp4.

101

1

5

4,4

0,83

101

3

5

4,7

0,47

Znam zagnati programe (npr. urejevalnik besedil, spletni
brskalnik, raziskovalec ipd.).

Osnovna uporaba splošnih programov (spletni brskalnik,
urejevalnik besedil ipd.) je zame preprosta.

Računalniški program znam prenesti s spleta in namestiti
na svoj računalnik.

Internet uporabljam za iskanje informacij.
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Internet uporabljam za spletne nakupe in plačila.
Znam uporabljati programsko opremo za urejanje slik,
video ali glasbenih datotek.
Z elektronsko pošto znam poslati priponko (datoteko, sliko
ipd.).

Znam delati s preglednicami, npr. s programom Excel,
sortirati, filtrirati podatke, uporabljati formule, izdelovati
grafikone.

101

1

5

3,9

1,20

101

1

5

3,7

1,06

101

4

5

4,8

0,41

101

1

5

3,6

1,01

Vir: lasten

Anketirani so na trditve, ki se nanašajo na sposobnosti uporabe računalnika in interneta,
odgovarjali na Likertovi lestvici od 1 (nikakor ne drži) do 5 (zelo drži). Iz tabele (Tabela 1) je
razvidno, da se anketirani v povprečju najbolj strinjajo, da z elektronsko pošto znajo poslati
priponko (povprečje = 4,8; standardni odklon = 0,41), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da
znajo delati s preglednicami, npr. s programom Excel, sortirati, filtrirati podatke, uporabljati
formule, izdelovati grafikone (povprečje = 3,6; standardni odklon = 1,01).
Grafikon 6: Splošno zadovoljstvo z uporabo eAsistenta

Zadovoljstvo z uporabo eAsistenta

0%

20 %

Sem zelo zadovoljen/-a

Odstotek
40 %
60 %

11,9 %

Sem zadovoljen/-a

65,3 %

Niti sem zadovoljen/-a niti nisem
zadovoljen/-a
Nisem zadovoljen/-a

Sem zelo nezadovoljen/-a

80 %

17,8 %

4,0 %

1,0 %

Vir: lasten

65,3 % (66) anketiranih je zadovoljnih z uporabo eAsistenta.
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100 %

Grafikon 7: Če bi imeli možnost, da se sami odločite, bi v prihodnosti uporabljali eAsistenta?

Možnost odločitve uporabe eAsistenta v
prihodnje

0%

Odstotek
40 %
60 %

20 %

Vsak dan

80 %

100 %

55,4 %

Nekajkrat tedensko

29,7 %

Nekajkrat mesečno

6,9 %

Nekajkrat letno

3,0 %

Nikoli

5,0 %

Vir: lasten

55,4 % (56) anketiranih bi, če bi imeli možnost, da se sami odločijo o uporabi eAsistenta,
uporabljalo eAsistenta vsak dan.
Tabela 2: Znanje o uporabi eAsistenta ste pridobivali na različne načine. Koliko ste ga dobili?

Na
usposabljanju.
Iz navodil.

Od
sodelavcev.

zelo
malo

malo

nekaj
srednjega

veliko

največ

te možnosti
nisem
uporabil

N

21

8

18

9

12

33

%

20,8

7,9

17,8

8,9

11,9

32,7

N

15

14

34

20

13

5

%

14,9

13,9

33,7

19,8

12,9

5,0

N

4

11

23

18

45

0

%

4,0

10,9

22,8

17,8

44,6

0,0

Povprečje

Standardni
odklon

3,8

1,95

3,2

1,37

3,9

1,21

Vir: lasten

Znanje o uporabi eAsistenta so anketirani pridobivali na različne načine. Iz preglednice je
razvidno, da je največ anketiranih (45; 44,6 %) največ znanja o uporabi eAsistenta dobilo
od sodelavcev.
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Tabela 3: Katere module eAsistenta uporabljate in kako pogosto?
Nikoli

Zelo redko
Redko
Pogosto
(nekajkrat
(vsaj 1x
(vsaj 1x
letno/ v nujnih
mesečno) tedensko)
primerih)

Zelo
pogosto
(skoraj
vsak
dan)

Vpisovanje
ocen v
eRedovalnico.

N

12

5

19

40

25

%

11,9

5,0

18,8

39,6

24,8

Vodenje
eDnevnika.

N

2

1

0

7

91

%

2,0

1,0

0,0

6,9

90,1

N

61

13

7

7

13

%

60,4

12,9

6,9

6,9

12,9

N

50

19

16

13

3

%

49,5

18,8

15,8

12,9

3,0

N

1

1

0

8

91

%

1,0

1,0

0,0

7,9

90,1

N

8

16

25

36

16

%

7,9

15,8

24,8

35,6

15,8

N

11

9

17

44

20

%

10,9

8,9

16,8

43,6

19,8

N

23

26

32

16

4

%

22,8

25,7

31,7

15,8

4,0

N

53

26

13

1

8

%

52,5

25,7

12,9

1,0

7,9

N

7

20

23

19

32

%

6,9

19,8

22,8

18,8

31,7

Vpisovanje
domačih nalog
in realizacijo leteh.
Vpisovanje
pohval/graj.
Vodenje
prisotnosti.
Komunikacija
in obveščanje
staršev oz.
skrbnikov.
Komunikacija z
učitelji.
Pomoč pri
pripravi
različnih
poročil.
Vnos letnih
priprav.
Vodenje
dokumentacije.

Povprečje

Standardni
odklon

3,6

1,25

4,8

0,67

2,0

1,46

2,0

1,20

4,9

0,55

3,4

1,16

3,5

1,22

2,5

1,13

1,9

1,18

3,5

1,31

Vir: lasten

V nadaljevanju so anketirani odgovarjali, kako pogosto uporabljajo posamezne module
eAsistenta. Iz preglednice je razvidno, da anketirani najpogosteje uporabljajo modul
Vodenje eDnevnika (skoraj vsak dan jih uporablja 90,1 % anketiranih) in modul Vodenje
prisotnosti (skoraj vsak dan jih uporablja 90,1 % anketiranih), najmanj pogosto pa
uporabljajo modul Vnos letnih priprav (nikoli ta modul ne uporablja 52,5 % anketiranih).
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Tabela 4: Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj zapisanimi trditvami, ki se nanašajo na vašo
uporabo eAsistenta
N

Minimum

Maximum

Povprečje

Standardni
odklon

Na delovnem mestu imam za uporabo
eAsistenta vso potrebno opremo.

101

1

5

4,5

0,70

Doma imam za uporabo eAsistenta vso
potrebno opremo.

101

2

5

4,7

0,53

Vstop v aplikacijo eAsistent je enostaven.

101

3

5

4,5

0,56

Vstop v aplikacijo eAsistent je hiter.

101

3

5

4,4

0,59

Poznam in znam uporabljati vse možnosti, ki
mi jih ponuja eAsistent.

101

2

5

3,5

0,83

eAsistent mi je delo olajšal.

101

1

5

3,7

1,02

eAsistent mi je delo skrajšal.

101

1

5

3,6

1,02

Vsak dan z veseljem uporabljam eAsistenta.

101

1

5

3,4

1,06

Uporaba eAsistenta mi predstavlja izziv.

101

1

5

2,7

0,95

Dela brez uporabe eAsistenta si ne
predstavljam.

101

1

5

3,0

1,14

Dobro se počutim, ko uporabljam
eAsistenta.

101

1

5

3,3

0,94

Uporaba eAsistenta mi olajša komunikacijo s
starši.

101

1

5

3,6

1,08

Uporaba eAsistenta mi olajša komunikacijo z
ostalimi učitelji.

101

1

5

3,5

1,16

Uporaba eAsistenta je varna in zanesljiva.

101

2

5

3,8

0,74

Učenci so zaradi uporabe eAsistenta bolje
obveščeni o dogajanju na šoli.

101

1

5

2,9

1,14

Vodstvo šole spodbuja uporabo eAsistenta.

101

2

5

4,2

0,80

Svetovalna služba spodbuja uporabo
eAsistenta.

101

1

5

3,4

1,07

Zamenjava gesla na tri mesece mi
predstavlja velik problem pri uporabi
eAsistenta.

101

1

5

3,3

1,43

Vir: lasten

Anketirani so na trditve, ki se nanašajo na uporabo eAsistenta, odgovarjali na Likertovi
lestvici od 1 (nikakor ne drži) do 5 (zelo drži). Iz tabele (Tabela 4) je razvidno, da se anketirani
v povprečju najbolj strinjajo, da imajo doma za uporabo eAsistenta vso potrebno opremo
(povprečje = 4,7; standardni odklon = 0,53), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da jim
uporaba eAsistenta predstavlja izziv (povprečje = 2,7; standardni odklon = 0,95).
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Tabela 5: Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj zapisanimi trditvami, ki se nanašajo na prednosti
uporabe eAsistenta

eAsistent je preglednejši
od klasične redovalnice in
dnevnika.

eAsistent mi omogoča
vnos večjega števila
informacij o učencu v
primerjavi s klasično
obliko.

eAsistent mi omogoča
več svobode pri
organizaciji dela glede na
klasično obliko.

eAsistent mi omogoča
lažjo in hitrejšo
komunikacijo s starši v
primerjavi s klasično
obliko komunikacije.

Starostna
skupina

N

Do 25 let

3

4

5

4,7

0,58

26–35 let

18

1

5

3,4

1,04

36–45 let

35

1

5

3,8

1,04

46–55 let

27

2

5

3,56

1,01

Nad 55 let

18

1

5

3,39

1,20

Skupaj

101

1

5

3,6

1,07

Do 25 let

3

2

5

3,7

1,53

26–35 let

18

1

5

3,4

1,20

36–45 let

35

1

5

3,7

0,95

46–55 let

27

2

5

3,6

1,01

Nad 55 let

18

1

5

3,39

1,20

Skupaj
Do 25 let

101
3

1
3

5
5

3,6
4,0

0,99
1,00

26–35 let

18

1

5

3,0

1,19

36–45 let

35

1

5

3,1

1,20

46–55 let

27

1

5

3,3

1,10

Nad 55 let

18

1

5

3,2

1,00

Skupaj

101

1

5

3,2

1,13

Do 25 let

3

2

5

3,7

1,53

26–35 let

18

1

5

3,8

0,99

36–45 let

35

1

5

3,6

1,17

46–55 let

27

2

5

3,8

0,96

Nad 55 let

18

1

5

3,4

1,15

Skupaj

101

1

5

3,7

1,08

Minimum Maksimum Povprečje

Standardni
odklon

Vir: lasten

Anketirani so na trditve, ki se nanašajo na prednosti uporabe eAsistenta glede na klasično
obliko dela, odgovarjali na Likertovi lestvici od 1 (nikakor ne drži) do 5 (zelo drži). Iz tabele
(Tabela 5) je razvidno, da se anketirani v povprečju najbolj strinjajo, da jim eAsistent
omogoča lažjo in hitrejšo komunikacijo s starši v primerjavi s klasično obliko komunikacije
(povprečje = 3,7; standardni odklon = 1,08), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da jim
eAsistent omogoča več svobode pri organizaciji dela glede na klasično obliko (povprečje =
3,2; standardni odklon = 1,13).
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7.5
ANALIZA PODATKOV IN DISKUSIJA GLEDE NA ZASTAVLJENO
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
H1: Med pogostostjo uporabe eAsistenta in sposobnostjo uporabe računalnika in
interneta obstaja pozitivna povezava.
Pri preverjanju hipoteze H1 nas je zanimalo, ali med pogostostjo uporabe eAsistenta in
sposobnostjo uporabe računalnika in interneta obstaja pozitivna povezava. Za preverjanje
te hipoteze smo uporabili dva sklopa vprašanj: (1) sklop vprašanj o pogostosti uporabe
posameznih modulov eAsistenta in (2) sklop vprašanj o ocenjeni sposobnosti uporabe
računalnika in interneta.
Sklop vprašanj o pogostosti uporabe posameznih modulov eAsistenta je zajemal deset
trditev, na katerega so anketirani odgovarjali s pomočjo petih odgovorov, ki smo jih
prekodirali v število glede na pogostost uporabe, kot je prikazano spodaj (manjše število
pomeni manj pogosta uporaba in obratno):
1.
2.
3.
4.
5.

Nikoli
Zelo redko (nekajkrat letno/v nujnih primerih)
Redko (vsaj 1 x mesečno)
Pogosto (vsaj 1 x tedensko)
Zelo pogosto (skoraj vsak dan)

Pogostost posameznih odgovorov na vsakega izmed desetih vprašanj je prikazana na
spodnji tabeli (Tabela 6). Za vsakega anketiranega so se kodirana števila pogostosti za vsak
modul posebej povprečila, da se je dobila ena, na novo kreirana mera pogostosti, ki smo jo
poimenovali Pogostost uporabe eAsistenta in je bila uporabljena v nadaljnji analizi
podatkov.
Tabela 6: Frekvenčna analiza odgovorov na sklop vprašanj o pogostosti uporabe eAsistenta

Trditev
Vpisovanje ocen v
eRedovalnico.
Vodenje eDnevnika.
Vpisovanje domačih
nalog in realizacijo
teh.
Vpisovanje
pohval/graj.
Vodenje prisotnosti.

Zelo redko
(nekajkrat
letno/v
nujnih
primerih)
5
4,95
1
0,99
13

Redko (vsaj
1x
mesečno)
19
18,81
0
0
7

Pogosto
(vsaj 1x
tedensko)
40
39,6
7
6,93
7

Zelo
pogosto
(skoraj
vsak dan)
25
24,75
91
90,1
13

N
%
N
%
N

Nikoli
12
11,88
2
1,98
61

%

60,4

12,87

6,93

6,93

12,87

N
%
N

50
49,5
1

19
18,81
1

16
15,84
0

13
12,87
8

3
2,97
91

40

Komunikacija in
obveščanje staršev
oz. skrbnikov.
Komunikacija z
učitelji.
Pomoč pri pripravi
različnih poročil.
Vnos letnih priprav.
Vodenje
dokumentacije.

%
N

0,99
8

0,99
16

0
25

7,92
36

90,1
16

%

7,92

15,84

24,75

35,64

15,84

N
%
N
%
N
%
N
%

11
10,89
23
22,77
53
52,48
7
6,93

9
8,91
26
25,74
26
25,74
20
19,8
Vir: lasten

17
16,83
32
31,68
13
12,87
23
22,77

44
43,56
16
15,84
1
0,99
19
18,81

20
19,8
4
3,96
8
7,92
32
31,68

Podoben postopek povprečenja smo naredili tudi s sklopom o oceni sposobnosti uporabe
računalnika in interneta, da se je kreirala meritev sposobnosti uporabe računalnika – to
kreirano meritev, združeno s povprečenjem različnih sklopov, smo poimenovali Ocenjena
sposobnost uporabe računalnika in interneta. Na celoten sklop o različnih vidikih
sposobnosti uporabe računalnika in interneta so anketirani odgovarjali s sledečimi odgovori
in kodiranji na tak način, da je število 1 pomenilo, da trditev o sposobnosti popolnoma ne
drži, število 5 pa da trditev o sposobnosti popolnoma drži:
1.
2.
3.
4.
5.

Nikakor ne drži
Ne drži
Niti drži niti ne drži
Drži
Zelo drži

Pogostost odgovorov na vsako izmed enajstih trditev o sposobnosti uporabe računalnika in
interneta je prikazana na spodnji tabeli (Tabela 7).
Tabela 7: Frekvenčna analiza odgovorov na sklop vprašanj o sposobnosti uporabe računalnika in
interneta
Trditev
Poznam osnovne dele računalnika.
Znam zagnati programe.
Osnovna uporaba splošnih programov
je zame preprosta.
Računalniški program znam prenesti s
spleta in namestiti na svoj računalnik.
Znam urediti dokument.
Znam prenašati datoteke med
računalniki ali drugimi napravami.

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N

Nikakor
ne drži Ne drži
0
4
0
3,96
0
0
0
0
0
1
0
0,99
2
3
1,98
2,97
0
1
0
0,99
1
4
0,99
3,96
0
0
41

Niti drži niti
ne drži
14
13,86
3
2,97
6
5,94
18
17,82
9
8,91
4
3,96
1

Drži
44
43,56
29
28,71
30
29,7
27
26,73
27
26,73
32
31,68
25

Zelo
drži
39
38,61
69
68,32
64
63,37
51
50,5
64
63,37
60
59,41
75

Internet uporabljam za iskanje
informacij.
Internet uporabljam za spletne nakupe
in plačila.
Znam uporabljati programsko opremo
za urejanje datotek.
Z elektronsko pošto znam poslati
priponko.
Znam delati s preglednicami.

%
N
%
N
%
N
%
N
%

0
7
6,93
3
2,97
0
0
1
0,99

0
7
6,93
10
9,9
0
0
15
14,85

0,99
17
16,83
28
27,72
0
0
28
27,72

24,75
32
31,68
33
32,67
22
21,78
36
35,64

74,26
38
37,62
27
26,73
79
78,22
21
20,79

Vir: lasten

Tabela (Tabela 8) prikazuje vrednosti opisne statistike za dve na novo ustvarjeni meritvi:
Pogostost uporabe eAsistenta in Ocenjena sposobnost uporabe računalnika in interneta.
Histograma na grafikonih (Grafikon 8 in 9) prikazujeta vrednosti za obe meritvi.
Tabela 8: Vrednosti opisne statistike za pogostost uporabe eAsistenta in ocenjeno sposobnost
uporabe računalnika in interneta
N

Povprečje

Std.
odklon

Mediana

Min

Maks

Pogostost uporabe eAsistenta.

101

3,203

0,640

3,200

1,500

4,8

Ocenjena sposobnost uporabe
računalnika in interneta.

101

4,294

0,547

4,455

3,182

5,0

Meritev

Vir: lasten

42

Grafikon 8: Histogram pogostosti uporabe eAsistenta

Vir: lasten
Grafikon 9: Histogram ocenjene sposobnosti uporabe računalnika in interneta

Vir: lasten
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Pred izvedbo statističnih testov smo najprej preverili, ali meritve ustrezajo normalni
porazdelitvi, za kar smo uporabili Shapiro-Wilkov test. To je pomemben podatek pri izbiri
statističnih testov, saj je to ena izmed zahtev za uporabo parametričnih testov. Ničelna
hipoteza Shapiro-Wilkovega testa je, da vzorec ustreza normalni porazdelitvi, obratno pa
alternativna hipoteza pravi, da vzorec ne ustreza normalni porazdelitvi. Spodnja tabela
(Tabela 9) prikazuje rezultate Shapiro-Wilkovega testa, kjer nas je zanimala predvsem
vrednost statistične značilnosti p. Ko je ta vrednost pod mejo statistične značilnosti 0,05,
sprejmemo alternativno hipotezo, da vzorec ne ustreza normalni porazdelitvi. Če pa je p
večji od meje 0,05, ne sprejmemo alternativne hipoteze, kar pomeni, da je vzorec normalno
porazdeljen. Rezultati Shapiro-Wilkovega testa so na tabeli (Tabela 9).
Tabela 9: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve za pogostost uporabe eAsistenta in
ocenjeno sposobnost uporabe računalnika in interneta
Meritev

W

p

Pogostost uporabe eAsistenta

0,987

0,464

Ocenjena sposobnost uporabe
računalnika in interneta

0,918

<0,001

Vir: lasten

Shapiro-Wilkov test je pokazal, da meritev Ocenjena sposobnost uporabe računalnika in
interneta ne ustreza normalni porazdelitvi (saj je vrednost p pod mejo 0,05; p<0,001), zato
smo izvedli neparametrični Spearmanov test korelacije, katerega rezultati so na tabeli
(Tabela 10) in predstavljeni na grafikonu raztrosa (Grafikon 10).
Tabela 10: Rezultati korelacijske analize s Spearmanovim testom za pogostost uporabe
eAsistenta in ocenjeno sposobnost uporabe računalnika in interneta
Povezanost
Pogostost uporabe eAsistenta –
Ocenjena sposobnost uporabe računalnika in
interneta
Vir: lasten
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Koeficient korelacije rho

P

0,023

0,816

Grafikon 10: Graf raztrosa med pogostostjo uporabe eAsistenta in ocenjeno sposobnostjo
uporabe računalnika in interneta

Vir: lasten

Iz rezultatov testa korelacijske analize s Spearmanovim testom povezanosti je razvidno, da
med meritvama ne obstaja statistično značilna povezanost, saj vrednost statistične
značilnosti p ni nad mejo statistične značilnosti 0,05 (p = 0,816). Na podlagi tega hipotezo
H1 ne sprejmemo. Na podlagi teh rezultatov lahko zaključimo, da ne obstaja povezava med
ocenjeno sposobnostjo uporabe računalnika in interneta ter pogostostjo uporabe
eAsistent.
H2: Med tistimi, ki se udeležijo izobraževanja s področja uporabe IKT pri poučevanju, in
tistimi, ki se teh izobraževanj ne udeležujejo, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta.
Pri preverjanju hipoteze H2 nas je zanimalo, ali med tistimi, ki se udeležujejo usposabljanj
in izobraževanj s področja uporabe IKT pri poučevanju, in tistimi, ki se teh ne udeležujejo,
obstaja razlika pri uporabi eAsistenta. Za preverjanje te hipoteze smo ponovno uporabili, v
prejšnji hipotezi H1, ustvarjeno mero uporabe eAsistenta, kakor tudi vprašanje o pogostosti
udeležbe usposabljanj. Na vprašanje o pogostosti udeležbe usposabljanj s področja
uporabe IKT pri poučevanju so anketirani odgovorili s pomočjo štirih ponujenih odgovorov:
a) Trikrat na leto ali več
b) Dvakrat na leto
c) Enkrat na leto
45

d) Strokovnih usposabljanj s področja uporabe IKT pri poučevanju se ne udeležujem
Ker nas je zanimalo, ali obstaja razlika le med tistimi, ki se usposabljanj udeležujejo, in
tistimi, ki se teh ne udeležujejo, smo vzorec anketiranih razdelili na dva dela: (1) na tiste, ki
so na to vprašanje odgovorili z d), da se usposabljanj ne udeležijo, in (2) tiste, ki so
odgovorili z a), b) ali c), da se usposabljanj udeležijo vsaj enkrat letno. Tabela 11 prikazuje
vrednosti opisne statistike za pogostost uporabe eAsistenta glede na udeleževanje
usposabljanj. Stolpični graf (Grafikonu 11) prikazuje povprečne vrednosti za pogostost
uporabe eAsistenta glede na udeleževanje usposabljanj.
Tabela 11: Prikaz povprečne vrednosti pogostosti uporabe eAsistenta in standardnega odklona
glede na udeleževanje usposabljanj
Udeležba dodatnih strokovnih
usposabljanj s podreja uporabe IKT pri
poučevanju.

N

Povprečje

Std.
odklon

Mediana

Min

Maks

Usposabljanj se ne udeležujem.

51

3,024

0,657

3,0

1,5

4,5

Usposabljanj se udeležujem vsaj
enkrat letno.

50

3,386

0,572

3,4

1,8

4,8

Vir: lasten
Grafikon 11: Povprečne vrednosti meritev pogostosti uporabe eAsistenta glede na udeleževanje
usposabljanj s področja uporabe IKT pri poučevanju

Vir: lasten

Iz tabele (Tabela 11) in grafikona (Grafikon 11) je razvidno, da obstajajo razlike glede na
udeležbo usposabljanj. Da bi preverili, ali so te razlike statistično značilne ali pa do njih pride
zaradi naključja, smo uporabili test primerjave neodvisnih skupin. Za izbiro testa primerjave
dveh neodvisnih skupin je bilo ponovno potrebno preveriti, ali meritve obeh skupin
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ustrezajo normalni porazdelitvi, za kar smo ponovno uporabili Shapiro-Wilkov test,
katerega rezultati so v spodnji tabeli (Tabela 12).
Tabela 12: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve vrednosti pogostost uporabe eAsistenta
glede na udeležbo usposabljanj
Meritev
Pogostost uporabe
eAsistenta

Skupina

W

P

Usposabljanj se ne udeležujem.

0,984

0,701

Usposabljanj se udeležujem vsaj enkrat
letno.

0,98

0,565

Vir: lasten

Ker je Shapiro-Wilkov test pokazal, da meritve vseh skupin ustrezajo normalni porazdelitvi,
smo izvedli še test homogenosti varianc obeh skupin. Za to preverjanje smo uporabili
Levenov test enakosti varianc, ki pa je pokazal, da so variance skupin homogene (F = 0,27;
p = 0,604). Ker so meritve obeh skupin normalno porazdeljene in so variance vseh meritev
čez vse skupine enake, lahko uporabimo parametrični Studentov t-test za primerjavo dveh
neodvisnih skupin, katerega rezultati so v tabeli (Tabela 13).
Tabela 13: Studentov t-test za neodvisne vzorce za meritev pogostosti uporabe eAsistenta glede
na udeležbo na dodatnih strokovnih usposabljanjih s področja uporabe IKT pri poučevanju

Pogostost uporabe šolskega IS

T

Stopnja
prostosti

P

-2,956

99

0,004

Vir: lasten

Rezultati Studentovega t-testa za neodvisne vzorce (angl. Student's independent samples
t-test) kažejo, da med skupinama obstajajo statistično značilne razlike v meritvi pri
pogostosti uporabe šolskega IS. Do tega zaključka smo prišli, ker je vrednost statistične
značilnosti p pod mejo statistične značilnosti 0,05 (p = 0,004; vrednost označena z rumeno
barvo v tabeli (Tabela 13). Na podlagi tega hipotezo H2 sprejmemo. Iz tega lahko
zaključimo, da tisti, ki se usposabljanj ne udeležujejo, uporabljajo eAsistenta manj pogosto
kot tisti, ki se usposabljanj udeležujejo.
H3: Med tistimi, ki poučujejo na razredni stopnji in tistimi, ki poučujejo na predmetni
stopnji, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta.
Pri pregledu hipoteze H3 nas je zanimalo, ali obstaja razlika pri uporabi eAsistenta glede na
stopnjo poučevanja, razredno ali predmetno stopnjo. Uporabo eAsistenta smo ponovno
pregledovali z na novo kreirano spremenljivko iz hipoteze H1, stopnjo poučevanja pa je
preverjalo eno izmed vprašanj. Tabela 14 in stolpčni grafikon (Grafikon 5) prikazujeta
vrednosti opisne statistike za pogostost uporabe eAsistenta glede na vrednosti stopnje
poučevanja na razredni in predmetni stopnji.
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Tabela 14: Vrednosti opisne statistike za pogostost uporabe eAsistenta glede na vrednosti
Stopnje poučevanja.
Stopnja
poučevanja

N

Povprečje

Std. odklon

Mediana

Min

Maks

na razredni
stopnji

54

3,019

0,549

3,0

1,6

4,1

na predmetni
stopnji

47

3,415

0,675

3,4

1,5

4,8

Vir: lasten

Razvidno je, da obstajajo določene razlike glede na Stopnja poučevanja (razredna in
predmetna stopnja) anketiranih, ampak sledi pregled, ali so te razlike statistično značilne,
ali pa se do njih pride po naključju. Za to smo ponovno uporabili test primerjave neodvisnih
skupin, pred izbiro katerega smo preverili, ali meritve obeh skupin (tistih, ki poučujejo na
predmetni stopnji, in tistih, ki poučujejo na razredni stopnji) ustrezajo normalni porazdelitvi
(ponovno s Shapiro-Wilkovim testom) in ali je varianca obeh skupin enaka (ponovno z
Levenovim testom).
Tabela 15: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve vrednosti pogostosti uporabe eAsistenta
glede na stopnjo poučevanja na razredni in predmetni stopnji
Meritev

Skupina

W

P

na razredni stopnji

0,977

0,394

na predmetni stopnji

0,977

0,46

Pogostost uporabe eAsistenta
Vir: lasten

Za preverjanje homogenosti varianc med skupinama smo uporabili Levenov test enakosti
varianc, ki pa je pokazal, da so variance skupin homogene (F = 3,296; p = 0,072). Ker je
Shapiro-Wilkov test pokazal (Tabela 15), da meritve vseh skupin ustrezajo normalni
porazdelitvi in so variance vseh meritev obeh skupin enake, lahko ponovno uporabimo
parametrični Studentov t-test za primerjavo dveh neodvisnih skupin, katerega rezultati so
v tabeli (Tabela 16).
Tabela 16: Studentov t-test za neodvisne vzorce meritev glede na stopnjo poučevanja na
razredni in predmetni stopnji

Pogostost uporabe eAsistenta

t

Stopnja
prostosti

P

-3,252

99

0,002

Vir: lasten

Rezultati statističnega testa kažejo, da med skupinama obstajajo statistično značilne razlike
v meritvi pogostosti uporabe eAsistenta glede na to, ali nekdo poučuje na predmetni ali
razredni stopnji. Do tega zaključka smo prišli na podlagi vrednosti statistične značilnosti p,
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ki je ponovno pod mejo 0,05 (p = 0,002; vrednost označena z rumeno barvo na tabeli
(Tabela 16)). Na podlagi tega hipotezo H3 sprejmemo. Iz tega zaključimo, da tisti, ki
poučujejo na predmetni stopnji, bolj pogosto uporabljajo eAsistenta kot tisti, ki poučujejo
na razredni stopnji.
H4: Med starostjo in pogostostjo uporabe eAsistenta obstaja pozitivna povezanost.
Pri hipotezi H4 smo preverjali, ali med starostjo anketiranih in pogostostjo uporabe
eAsistenta obstaja pozitivna povezava. Za meritev pogostosti uporabe eAsistenta smo
ponovno uporabili vrednost, kreirano v hipotezi H1, starost pa smo merili z vprašanjem, na
katerega so anketirani odgovorili z enim izmed sledečih odgovorov:
1. do 25 let
2. 26–35 let
3. 36–45 let
4. 46–55 let
5. nad 55 let
Pregled uporabe eAsistenta glede na pripadnost starostni skupini je prikazana v spodnji
tabeli (
Tabela 17).
Tabela 17: Vrednosti opisne statistike za pogostost eAsistenta glede na starostno
skupino
Starostna skupina

N

Povprečje

Std.
odklon

do 25 let

3

2,333

0,702

2,4

1,6

3

26–35 let

18

3,089

0,740

3,0

2,0

4,5

36–45 let

35

3,200

0,515

3,1

2,2

4,4

46–55 let

27

3,330

0,620

3,4

1,8

4,1

nad 55 let

18

3,278

0,709

3,2

1,5

4,8

Mediana

Min

Maks

Vir: lasten

Odgovore o starosti smo kodirali s števili, kot je prikazano zgoraj, in smo tip te
spremenljivke obravnavali kot ordinalen tip – kategorije, ki so v vrstnem redu. Za obe
meritvi, pogostost uporabe eAsistenta in kodiranje starosti, spodnja tabela (Tabela 18)
prikazuje opisno statistične vrednosti. Histogram grafikona (Grafikon 12) in stolpčni
grafikon (Grafikon 13) prikazujeta frekvence obeh meritev.
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Tabela 18: Vrednosti opisne statistike za pogostost uporabe eAsistenta in starost
N

Povprečje

Std.
odklon

Pogostost uporabe eAsistenta

101

3,203

0,640

3,2

1,5

4,8

Starost

101

3,386

1,067

3,0

1,0

5,0

Meritev

Mediana

Min

Maks

Vir: lasten
Grafikon 12: Histogram pogostosti uporabe eAsistenta

Vir: lasten
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Grafikon 13: Frekvence posameznih starostnih skupin

Vir: lasten

Pred preverjanjem povezanosti in smeri povezanosti, smo ponovno najprej preverili, ali
meritvi ustrezata normalni porazdelitvi, za kar smo ponovno uporabili Shapiro-Wilkov test
normalne porazdelitve. Rezultati tega testa so v tabeli (Tabela 19).
Tabela 19: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve za pogostost uporabe eAsistenta in
starost
Meritev

W

p

Pogostost uporabe eAsistenta

0,987

0,464

Starost

0,905

<0,001

Vir: lasten
Shapiro-Wilkov test je pokazal, da meritev kategorije starosti ne ustreza normalni
porazdelitvi (p<0,001). Na podlagi tega in z dejstvom, da je meritev starosti ordinalnega
tipa, kršimo eno izmed načel za uporabo parametričnega testa povezanosti. Zato bomo
ponovno uporabili neparametrični test povezanosti – Spearmanov test korelacije, katerega
rezultati so v tabeli (Tabela 20). Razmerje med obema meritvama je prikazano na grafu
raztrosa na grafikonu (Grafikon 14).
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Grafikon 14: Graf raztrosa med pogostostjo uporabe eAsistenta in starostjo

Vir:
Vir: lasten
Tabela 20: Rezultati korelacijske analize za pogostost uporabe eAsistenta in starost
Povezanost
Pogostost uporabe eAsistenta – starost

Koeficient
korelacije rho

p

0,209

0,036

Vir: lasten

Iz rezultatov testa korelacijske analize (Tabela 20) je razvidno, da med meritvama obstaja
statistično značilna povezanost, saj je vrednost statistične značilnosti p pod mejo statistične
značilnosti 0,05 (p = 0,036). Povezanost med meritvama je pozitivna, saj je koeficient
korelacije pozitiven (rho = 0,209). Ker je povezava med meritvama statistično značilna in
ker je pozitivna, hipotezo H4 sprejmemo. Iz tega zaključimo, da starejši anketirani bolj
pogosto uporabljajo eAsistenta.
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8

ZAKLJUČEK

Diplomsko delo obravnava temo zadovoljstva osnovnošolskih učiteljev z uporabo
eAsistenta.
V teoretičnem delu smo predstavili izobraževalni sistem v Sloveniji, dotaknili smo se tudi
funkcije in vpliva države nanj. Sledil je podrobnejši opis osnovne šole, njene pravne ureditve
in zakonov, ki urejajo to področje. V nadaljevanju smo opisali dokumentacijo, ki jo osnovne
šole uporabljajo, in njeno upravno poslovanje. Podrobneje smo opisali Pravilnik o
dokumentaciji v osnovni šoli ter zaščito in varstvo osebnih podatkov. V zaključku
teoretičnega dela smo se osredotočili na IKT in šolski IS na področju administracije v
Sloveniji. Opisali smo IKT v izobraževanju, samo administracijo, funkcije šolskih sistemov,
podrobno pa smo predstavili eAsistenta in module, ki jih le-ta nudi. Primerjali smo tudi
klasično (ročno) pisanje dnevnika in redovalnice z novim elektronskim vodenjem.
V empiričnem delu diplomske naloge je sledila analiza zadovoljstva z eAsistentom. Za
namen raziskave je bila opravljena anketa, v katero smo vključili osnovne šole iz Zgornje
Gorenjske.
V diplomi smo postavili štiri hipoteze. Pri prvi hipotezi (H1) smo predpostavili, da med
pogostostjo uporabe eAsistenta in sposobnostjo uporabe računalnika in interneta obstaja
pozitivna povezava. Rezultati analize so pokazali, da povezanosti ni, zato prve hipoteze
nismo sprejeli. Sklepamo lahko, da je splošno znanje učiteljev na področju uporabe
računalnika in interneta že na dovolj visoki ravni in tako ne vpliva na pogostost uporabe.
Tukaj predvsem mislimo na neuporabo zaradi nezadostnega znanja.
Druga postavljena hipoteza (H2), ki predvideva, da med tistimi učitelji, ki se udeležijo
izobraževanja s področja uporabe ITK pri poučevanju, in tistimi, ki se teh izobraževanj ne
udeležujejo, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta, je bila sprejeta. Rezultati analize so
pokazali, da učitelji, ki se izobraževanj ne udeležujejo, tudi manj pogosto uporabljajo
eAsistenta. Na tem mestu velja opozoriti, da podjetje eŠola d. o. o. ne ponuja dodatnih
izobraževanj, izobraževanja namreč organizirajo le za administratorje eAsistenta na
posamezni šoli in tako nanje preložijo breme izobraževanja preostalih učiteljev. Delo
administratorja je lahko dodatna zadolžitev nekoga, ki je že tako dovolj obremenjen z
drugim delom, npr. v manjših šolah so to lahko kar ravnatelji. Zato menimo, da bi moralo
podjetje eŠola d. o. o. poskrbeti za izobraževanje vseh učiteljev, saj administrator
eAsistenta težko reši težave vseh učiteljev. Takšno izobraževanje bi bilo priporočljivo vsaj
enkrat letno, najbolje v mesecu septembru, da osvežijo znanje, se jim predstavi prednosti
uporabe, dodatne možnosti, ki jih še ne poznajo in morebitne novosti, ki jih ponuja
eAsistent.
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Tretja hipoteza (H3), v kateri smo predvidevali, da med tistimi, ki poučujejo na razredni
stopnji, in tistimi, ki poučujejo na predmetni stopnji, obstaja razlika pri uporabi eAsistenta,
je bila potrjena. Rezultati analize kažejo na to, da učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji,
pogosteje uporabljajo eAsistenta kot učitelji na razredni stopnji. Vzrok za manj pogosto
uporabo je lahko to, da so učitelji na razredni stopnji prisotni v enem in istem razredu od
prve do zadnje ure pouka, medtem ko predmetni učitelji poučujejo vsako uro drug razred
(po predmetnih področjih). Iz tega lahko sklepamo, da morajo biti bolj ažurni in sproti
uporabljati eAsistenta. Vzrok je lahko tudi v samem številu učencev, s katerimi se
posamezen učitelj sreča tekom dneva. Učitelji na predmetni stopnji se v povprečju samo
dnevno srečajo s petkrat več učenci kot učitelji na razredni stopnji.
V četrti hipotezi (H4) smo predvidevali pozitivno povezanost med starostjo in pogostostjo
uporabe eAsistenta. Iz rezultatov analize hipoteze H4 je razvidno, da obstaja šibka pozitivna
povezava med starostjo in pogostostjo uporabe eAsistenta. Rezultati analize kažejo, da
mladi učitelji do 25 let, manj pogosto uporabljajo eAsistenta kot starejši kolegi. Ker so v
skupini do petindvajset let med anketiranimi le trije, bi bilo dobro opraviti podrobnejšo
raziskavo o dejavnikih, ki mogoče vplivajo na manj pogosto uporabo v tej starostni skupini
učiteljev. Vzroki bi bili lahko tudi npr. neuporaba zaradi same narave delovnega mesta,
nepoznavanje eAsistenta, nezanimanje za uporabo ... Na podlagi tega bi lahko predlagali
bolj osredotočen poudarek že pri samem izobraževanju na fakultetah, ki izobražujejo
bodoče učitelje, pri opravljanju praktičnega pouka in kasneje pri uvajanju v samo delo še
posebej za tiste, ki še niso imeli možnosti dovolj dobro spoznati eAsistenta, in enoten IS
vodenja dokumentacije, predpisan s strani države, natančneje s strani Ministrstva za
šolstvo, izobraževanje in šport. Ob pisanju diplomske naloge se nam je večkrat zazdelo, da
je vključenost države v reševanje te problematike prenizka oz., da sta realizacija preteklih
strategij in doseganje zastavljenih ciljev prenizka. S tem mislimo predvsem na uvedbo
enotnega in celovitega sistema rešitev, ki bi bil za šole brezplačen. Z enotnim sistemom bi
lahko študente na obeh pedagoških fakultetah v Sloveniji izobrazili do te mere, da bi kot
učitelji ob prvi zaposlitvi poznali in znali le-tega uporabljati. Uvedba takega enotnega
sistema s strani države bi bila zagotovo dobrodošla, saj ne moremo mimo dejstva, da
trenutno oba zasebna ponudnika, eŠola d. o. o. in Lo.Polis, obvladujeta celoten trg. Lahko
bi dejali, da so šole popolnoma odvisne od obeh ponudnikov. Istočasno pa ne ponujata
celovitih rešitev, predvsem kar se tiče administrativno-računovodskih del vodstva šol. Ker
je uporaba telekomunikacijske tehnologije postala pomemben del pedagoškega procesa,
tako na področju interaktivnega pouka kot tudi hitrejše administracije, se je potrebno
zavedati, da postaja delo odvisno od same tehnologije v smislu njene dejanske vsestranske
uporabnosti. Pomembno pa je tudi brezhibno delovanje v smislu uporabniške izkušnje in
varnosti. V razmislek se lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, če gre podjetje zaradi neznanih
vzrokov bankrotira oz. preneha delovati? Bodo morali učitelji stopiti korak nazaj in začeti
uporabljati dobro, staro tiskano redovalnico in dnevnik?
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovana/-i!
Sem Tina Jezeršek, študentka 3. letnika Fakultete za upravo, kjer zaključujem dodiplomski
študij.
V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza zadovoljstva osnovnošolskih učiteljev z
eAsistentom« želim ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na uporabo šolskega
informacijskega sistema eAsistent s strani pedagoških delavcev na izbranih osnovnih šolah
na območju Zgornje Gorenjske.
Vljudno vas naprošam za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna in prostovoljna.
Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalni namen. Če bi želeli prejeti
kratko poročilo z rezultate ankete, na koncu ankete vpišite svoj elektronski naslov, ki bo
uporabljen izključno za enkratno posredovanje tega kratkega poročila.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Tina Jezeršek
DEMOGRAFSKI PODATKI
1. Starost:
a)
b)
c)
d)
e)

do 25 let
26–35 let
36–45 let
46–55 let
nad 55 let

2. Delovne izkušnje:
a)
b)
c)
d)

do 10 let
11–20 let
21–30 let
nad 31 let

3. Na kateri stopnji poučujete?
a) Na razredni stopnji.
b) Na predmetni stopnji.
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UPORABA RAČUNALNIKA IN INTERNETA

4. V svoji učilnici imate:
a) Računalnik z dostopom do interneta.
b) Računalnik brez dostopa do interneta.
c) V svoji učilnici nimam računalnika.
5. Kolikokrat na leto se udeležite dodatnih strokovnih usposabljanj s področja
uporabe IKT pri poučevanju?
a)
b)
c)
d)

Trikrat na leto ali več.
Dvakrat na leto.
Enkrat na leto.
Strokovnih usposabljanj s področja uporabe IKT pri poučevanju se ne udeležujem.

6. Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja s spodaj zapisanimi trditvami, ki se
nanašajo na vaše sposobnosti uporabe računalnika in interneta.
1

2

3

4

5

Nikakor ne drži

Ne drži

Niti drži niti ne drži

Drži

Zelo drži

Poznam osnovne dele računalnika (vhodne, izhodne dele
računalnika, zgradbo računalnika).
Znam zagnati programe (npr. urejevalnik besedil, spletni brskalnik,
raziskovalec ipd.).
Osnovna uporaba splošnih programov (spletni brskalnik,
urejevalnik besedila ipd.) je zame preprosta.
Računalniški program znam prenesti s spleta in namestiti na svoj
računalnik.
Znam urediti dokument, pri čemer uporabljam sloge, vstavim
seznam slik ali tabel ter vstavim kazalo.
Znam prenašati dokumente, slike ali druge datoteke med
računalniki ali drugimi napravami, npr. mobilnim telefonom,
digitalno kamero, predvajalnikom mp3/mp4.
Internet uporabljam za iskanje informacij.
Internet uporabljam za spletne nakupe in plačila.
Znam uporabljati programsko opremo za urejanje slik, video ali
glasbenih datotek.
Z elektronsko pošto znam poslati priponko (datoteko, sliko ipd.).
Znam delati s preglednicami, npr. s programom Excel, sortirati,
filtrirati podatke, uporabljati formule, izdelovati grafikone.
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UPORABA ŠOLSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA eASISTENT
7. Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z uporabo eAsistenta?
a)
b)
c)
d)
e)

Sem zelo zadovoljen/-a.
Sem zadovoljen/-a.
Niti sem zadovoljen/-a niti nisem zadovoljen/-a.
Nisem zadovoljen/-a.
Sem zelo nezadovoljen/-a.

8. Če bi imel/-a možnost, da se sam/-a odločim, bi v prihodnosti uporabljal/-a
eAsistenta?
a)
b)
c)
d)
e)

Vsak dan.
Nekajkrat tedensko.
Nekajkrat mesečno.
Nekajkrat letno.
Nikoli.

9. Znanje o uporabi eAsistenta ste pridobivali na različne načine. Koliko ste ga dobili?
1

2

3

4

5

Zelo malo

Malo

Nekaj
srednjega

Veliko

Največ

Na usposabljanju
Iz navodil
Od sodelavcev

1
1
1

2
2
2

0
Te možnosti
nisem
uporabil/-a

3
3
3

4
4
4

0
0
0

5
5
5

10. Katere module eAsistenta uporabljate in kako pogosto?
1
Nikoli

2
Zelo redko
(nekajkrat letno/v
nujnih primerih)

3

4

5

Redko
(vsaj 1x mesečno)

Pogosto
(vsaj 1x tedensko)

Zelo pogosto
(skoraj vsak dan)

Vpisovanje ocen v eRedovalnico.
Vodenje eDnevnika.
Vpisovanje domačih nalog in realizacijo le-teh.
Vpisovanje pohval/graj.
Vodenje prisotnosti.
Komunikacija in obveščanje staršev oz. skrbnikov.
62

1
1
1
1
1
1
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Komunikacija z učitelji.
Pomoč pri pripravi različnih poročil.
Vnos letnih priprav.
Vodenje dokumentacije.

1
1
1
1

2
2
2
2
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3
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4
4
4
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5
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11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja s spodaj zapisanimi trditvami, ki se
nanašajo na vašo uporabo eAsistenta.
1

2

3

4

5

Nikakor ne drži

Ne drži

Niti drži niti ne drži

Drži

Zelo drži

Na delovnem mestu imam za uporabo eAsistenta vso potrebno
opremo.
Doma imam za uporabo eAsistenta vso potrebno opremo.
Vstop v aplikacijo eAsistent je enostaven.
Vstop v aplikacijo eAsistent je hiter.
Poznam in znam uporabljati vse možnosti, ki mi jih ponuja
eAsistent.
eAsistent mi je delo olajšal.
eAsistent mi je delo skrajšal.
Vsak dan z veseljem uporabljam eAsistenta.
Uporaba eAsistenta mi predstavlja izziv.
Dela brez uporabe eAsistenta si ne predstavljam.
Dobro se počutim, ko uporabljam eAsistenta.
Uporaba eAsistenta mi olajša komunikacijo s starši.
Uporaba eAsistenta mi olajša komunikacijo z ostalimi učitelji.
Uporaba eAsistenta je varna in zanesljiva.
Učenci so zaradi uporabe eAsistenta bolje obveščeni o dogajanju
na šoli.
Vodstvo šole spodbuja uporabo eAsistenta.
Svetovalna služba spodbuja uporabo eAsistenta.
Zamenjava gesla na tri mesece mi predstavlja velik problem pri
uporabi eAsistenta.
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12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja s spodaj zapisanimi trditvami, ki se
nanašajo na prednosti uporabe eAsistenta glede na klasično obliko dela.
1

2

3

4

5

Nikakor ne drži

Ne drži

Niti drži niti ne drži

Drži

Zelo drži

eAsistent je preglednejši od klasične redovalnice in dnevnika.
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eAsistent mi omogoča vnos večjega števila informacij o učencu v
primerjavi s klasično obliko.
eAsistent mi omogoča več svobode pri organizaciji dela glede na
klasično obliko.
eAsistent mi omogoča lažjo in hitrejšo komunikacijo s starši v
primerjavi s klasično obliko komunikacije.
Vaš e-naslov, če želite prejeti kratko poročilo o rezultatih ankete:
Hvala za sodelovanje.
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