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Digitalna pismenost 

• Digitalna pismenost obsega vrsto znanj, spretnos5 in vedenj na zelo različnih ravneh, saj to 
temeljno zmožnost intenzivno pridobivamo in širimo v zelo hitro spreminjajoči in razvijajoči 
se digitalni pokrajini. 

• Digitalna pismenost je temeljna zmožnost posameznika, da uporablja in deluje v digitalnem 
svetu.  

• Digitalna pismenost je zmožnost varne in kri5čne uporabe tehnologij informacijske družbe 
na različnih področjih: pri delu, v prostem času in za sporazumevanje z drugimi. Ključni 
sestavni del te zmožnos5 je digitalna kompetenca. 

• Digitalna pismenost zajema kri5čno in varno uporabo digitalne tehnologije pri delu, za 
osebne potrebe v prostem času ter pri sporazumevanju. Pri tem je temeljno računalniško 
znanje, kot je uporaba računalnika za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, 
predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih 
omrežjih na internetu, zgolj podlaga, ki omogoča spoznavanje drugih, hitro razvijajočih se 
digitalnih orodij. 

• Digitalna pismenost v vsakodnevnem življenju pomeni, da posameznik na primer zna 
svojemu otroku names55 ustrezno igrico na tablici, lepe posnetke s potovanja deli5 svojim 
prijateljem, nima težav pri nakupovanju v e-trgovini, obvlada e-bančništvo. 

• Digitalno pismen posameznik pozna in uporablja digitalne aparature in pripomočke, kot so 
na primer računalniki, pametni telefoni in spletna orodja, ter jih zna med seboj povezova5 in 
posodablja5, in sicer za svoje osebne potrebe, hkra5 pa je dovolj spreten, da lahko s tem 
znanjem in spretnostmi brez težav opravlja svoje delo. Z uporabo digitalne tehnologije išče 

• in upravlja najrazličnejše informacije, na več načinov komunicira in izvaja različna opravila. 
Obvladuje različne mobilne in računalniške aplikacije. Zna izbra5 pravo pot za dosego cilja in 
loči med resničnim in virtualnim. Razume zakonitos5 digitalnega socialnega okolja in se 
znajde v njem. 

• Digitalno pismen posameznik se posveča presoji, katere informacije so tehtnejše od drugih, 
in tudi kaj o sebi objavlja v svetovnem spletu. Opredeljuje se do vprašanj glede uporabe 
umetne inteligence, dozdajšnjega razvoja, pričakovanj in razvoja v prihodnos5 ter ohranja 
zdrav odnos do digitalnega sveta. Digitalno pismen posameznik zna prepoznava5 pas5 
spletnih prevarantov, ki skušajo pridobi5 podatke ali finančno korist od posameznikov ali 
podje5j. 

Povzeto po hOps://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/09/Digitalna-pismenost-e-verzija.pdf 

Digitalne kompetence 
Razvijanje digitalnih kompetenc ni cilj, ampak sredstvo za vseživljenjsko izobraževanje ter 
polnopravno udejstvovanje v vsakdanjem (osebnem in delovnem) okolju 21. stoletja. Tako učenci kot 
učitelji moramo torej bi5  zmožni ugotovi5 svoje digitalne potrebe, sprejemali utemeljene odločitve o 
najprimernejšem digitalnem orodju glede na namen in potrebe, s pomočjo digitalnih orodij reševa5 
konceptualne probleme in krea5vno uporablja5 tehnologijo. 
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V projektu se pri razvijanju digitalnih kompetenc naslanjamo na Okvir digitalnih kompetenc za 
državljane (DigComp 2.1, 2017). V projektu ciljamo na razvijanje digitalnih kompetenc do 3. ravni za 
učence, ki zaključijo osnovno šolo in do 5 oz. 6 ravni za četrtošolce, ki zapuščajo srednješolsko 
izobraževanje. Zaradi obširnos5 (5 področij, 21 kompetenc), se osredotočamo predvsem na razvijanje 
naslednjih digitalnih kompetenc: 

1. Informacijska pismenost 
• Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 
• Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 

2. Komuniciranje in sodelovanje 
• Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij 
• Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij 
• Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij 

3. Izdelovanje digitalnih vsebin 
• Razvoj digitalnih vsebin 
• Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin 
• Avtorske pravice in licence 
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Opis digitalnih kompetenc 

MINIMALNA ZNANJA TEMELJNA ZNANJA NAPREDNI UPORABNIKI

INFORMACIJE: 

• iskanje 
• vrednotenje 
• shranjevanj

e in priklic

• Udeleženec zna 
na spletu poiska5 
želene informacije 
in se zaveda, da 
vseh informacij ne 
more naj5 le z 
uporabo spletnih 
iskalnikov. 

• Razume, da lahko 
potrebne 
informacije najde 
s pomočjo 
tehnologije. 

• Zaveda se, da ne 
more zaupa5 
vsem 
informacijam, ki 
jih najde na 
spletu. 

• Zna shrani5 
različne datoteke 
in spletne strani 
ter shranjeno 
znova poiska5.

• Udeleženec razvija 
strategije iskanja 
informacij z 
uporabo različnih 
naprav in 
brskalnikov ter 
zmore izbra5 zanj 
relevantno 
informacijo. 

• Presoja spletne 
vire s stališča 
zanesljivos5, 
primerja različne 
vire informacij. 

• Se zaveda, da se 
lahko informacije 
shranijo na različne 
načine 
(shranjevanje, 
arhiviranje, 
zaznamki) in je 
učinkovit pri 
njihovem 
ponovnem 
priklicu.

• Udeleženec uporablja 
različne strategije iskanja 
informacij in zmore 
filtrira5 informacije, s 
katerimi se srečuje. 

• Zna presodi5, katere 5pe 
digitalnih informacij 
potrebuje, loči potrebe po 
informacijah glede na 
specifično vsebino. 

• Je kri5čen do najdenih 
informacij in preverja 
njihovo vrednost in 
uporabnost. 

• Uporablja različne metode 
in orodja za shranjevanje 
informacij ter razvije 
različne strategije za priklic 
vsebin, ki jih je organiziral 
in shranil sam (ali drugi). 

• Ve, komu sledi5 na spletu 
(mikrobloging).
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KOMUNIKACIJA: 

• digitalna 
interakcija 

• iskanje 
informacij in 
vsebin 

• digitalno 
državljanstvo 

• spletno 
sodelovanje 

• upravljanje 
digitalne 
iden5tete

• Udeleženec se zmore 
sporazumeva5 z 
drugimi z uporabo vsaj 
ene naprave, orodja 
oz. e-storitve (npr. 
mobilni telefon, klepet, 
e-pošta, VoIP). 

• Zna deli5 dokumente 
in vsebine s pomočjo 
enostavnih tehničnih 
sredstev (npr. priponke 
v e-poš5). 

• Zaveda se, da lahko IKT 
uporablja za interakcijo 
z drugimi ustanovami 
(npr. upravo, bankami, 
zdravstvenimi 
ustanovami ...) in to 
pasivno tudi počne. 

• Razume, kako lahko 
IKT uporablja za 
sodelovanju z drugimi 
zainteresiranimi. 

• Pozna osnovne norme 
obnašanja v 
komunikaciji na spletu. 
Se zaveda prednos5 in 
slabos5, ki so 
povezane z uporabo 
digitalne iden5tete.

• Udeleženec je spreten 
pri uporabi 
naprednejših funkcij 
naprav in orodij za 
komunikacijo na 
daljavo. 

• Zmore sodelova5 v 
družabnih omrežjih in 
spletni komunikaciji, 
kjer posreduje ali deli 
znanje, vsebine in 
informacije. 

• Ak5vno uporablja 
osnovne spletne 
storitve (za interakcijo z 
upravo, spletno 
trgovino ...). 

• Ustvarja, razpravlja in 
ak5vno sodeluje z 
drugimi z uporabo 
enostavnih orodij. 

• Razume in uporablja 
principe ne5kete. 

• Samostojno oblikuje 
svojo digitalno 
iden5teto in spremlja 
svojo digitalno sled.

• Udeleženec uporablja širok nabor 
orodij za komunikacijo na daljavo 
in izbere ustreznega glede na cilje 
komunikacije, načine in format 
komunikacije prilagodi ciljni 
publiki. 

• Obvlada različne 5pe 
komunikacije, v katere je 
povabljen. 

• Ak5vno sodeluje v spletnem 
prostoru, deli informacije, 
vsebine in vire v različnih spletnih 
skupnos5h, omrežjih ... 

• Pogosto in samozavestno 
uporablja orodja in sredstva za 
sodelovanje z drugimi pri 
nastajanju virov, znanja in vsebin. 

• Uporabo ne5kete prilagaja 
različnim kontekstom in vidikom 
spletne komunikacije. 

• Razvije strategije za zaznavanje 
neprimernega obnašanja na 
spletu. 

• Glede na kontekst in namen 
uporablja več različnih iden5tet, 
zna zašči55 ugled in status svoje 
digitalne iden5tete. Nadzoruje 
informacije in podatke, ki jih 
ustvari s svojimi ak5vnos5 na 
spletu.

USTVARJANJE 
VSEBIN: 

• razvijanje 
vsebin 

• integracija in 
prilagajanje 

• avtorske 
pravice in 
licence 

• programiranje 
-

• Udeleženec zmore 
ustvari5 preprosto e-
vsebino (npr. besedilo, 
tabelo, sliko ali zvočni 
posnetek). 

• Na obstoječi e-vsebini 
zmore ustvari5 manjše 
spremembe.  

• Zaveda se, da so 
nekatere vsebine na 
spletu zaščitene z 
avtorskimi pravicami. 

• Prilagaja si nekatere 
enostavne funkcije 
programske opreme in 
aplikacij.

• Udeleženec zmore 
ustvari5 e- vsebine v 
različnih forma5h. 

• Zna ureja5 in prilagaja5 
svoje ali e-vsebine 
drugih. 

• Zaveda se različnih oblik 
varovanja avtorskih 
pravic in jih smiselno 
uporablja pri svojih e-
izdelkih (crea5ve 
commons, copyright, 
copylef). 

• Zmore prilagaja5 
programsko opremo in 
aplikacije z uporabo 
naprednih nastavitev.

• Udeleženec zmore ustvari5 e-
vsebine v različnih forma5h, 
plagormah in okoljih. Obvlada 
ustvarjanje izvirnih 
mul5medijskih vsebin z različnimi 
orodji in aplikacijami. 

• Zmore kombinira5 obstoječe 
elemente in iz njih ustvarja5 nove 
e-vsebine. 

• Zaveda se, kako različni 5pi licenc 
vplivajo na informacije in vire, ki 
jih uporablja in ustvarja. 

• Kodira in programira v različnih 
programskih jezikih, prilagaja 
odprtokodne programe, razume 
sisteme in funkcije za 
posameznimi programi.
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VARNOST: 

• varovanje 
naprav 

• varovanje 
podatkov in 
digitalne 
iden5tete 

• varovanje 
zdravja 

• varovanje 
okolja

• Udeleženec 
uporablja 
osnovna varovala 
naprav (npr. 
pro5virusni 
programi, 
gesla ...). 

• Ve, da v spletnem 
okolju ne sme 
deli5 vseh (svojih 
in tujih) osebnih 
podatkov. 

• Zna se izogni5 
spletnemu 
nadlegovanju. Ve, 
da lahko zloraba 
tehnologije 
škoduje zdravju. 

• Uporablja 
osnovne ukrepe 
varčevanja z 
energijo.

• Udeleženec zna 
zašči55 svoje 
naprave. Prilagaja 
in posodablja svojo 
strategijo glede 
varnos5. 

• Zna zašči55 svojo 
zasebnost (in 
zasebnost drugih) 
v virtualnem 
prostoru. Razume 
problema5ko 
zasebnos5 na 
spletu in ve, kako 
se zbirajo in 
uporabljajo 
podatki na spletu.  

• Sebe in druge zna 
zašči55 pred 
spletnim 
nadlegovanjem ter 
razume 
zdravstvena 
tveganja, povezana 
z uporabo 
tehnologije (s 
tališča ergonomije, 
odvisnos5 ...). 

• Razume pozi5vne 
in nega5vne vplive 
uporabe IKT na 
okolje.

• Udeleženec pogosto 
posodablja svoje 
varnostne strategije. 

• Zna ukrepa5, kadar je 
njegova naprava ogrožena. 

• Pogosto spreminja svoje 
varnostne nastavitve z 
namenom povečanja 
zaščite osebnih podatkov. 
Poglobljeno pozna in 
razume vprašanja 
zasebnos5 na spletu v 
širšem kontekstu, ve, kako 
se zbirajo in uporabljajo 
podatki na spletu. 

• Zaveda se pravilne rabe 
tehnologije in živi ustrezno 
ravnotežje med realnim in 
virtualnim svetom, da se 
izogne zdravstvenim 
problemom. 

• Zavzame z ustreznimi 
informacijami 
podkrepljeno stališče o 
vplivu IKT na vsakodnevno 
življenje, spletno 
potrošništvo in okolje.
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Tabela 8.10: Digitalne kompetence (Ferrari, 2013) 

REŠEVANJE 
PROBLEMOV: 
• reševanje 

tehničnih 
problemov 

• prepoznavanje 
potreb in 
odzivov razvoja 
tehnologije 

• inova5vna in 
ustvarjalna raba 
tehnologije 

• prepoznavanje 
potreb po 
razvoju lastnih 
e-kompetenc 

• Udeleženec je zmožen 
(ciljno) poiska5 
ustrezno pomoč pri 
premagovanju težav ob 
uporabi novih naprav, 
programov in aplikacij 
oz. nepravilnem 
delovanju le-teh. 

• Tehnologijo uporablja 
za reševanje ru5nskih 
nalog in za to 
samostojno izbere 
ustrezno tehnologijo. 

• Ve, da lahko 
tehnologijo in digitalna 
orodja uporablja v 
ustvarjalne namene (in 
občasno to tudi 
počne).  

Zaveda se svojih omejitev 
pri uporabi IKT. 
Varnost in reševanje 
problemov sta prečni 
vsebini, ki se povezujeta s 
prvimi tremi.

• Udeleženec samostojno 
reši enostavne 
probleme tehnologije, 
ki ne deluje. 

• Ob raziskovanju 
tehnoloških možnos5 
zmore reševa5 
neru5nske naloge. 

• Razume, kje in kako mu 
IKT lahko pomaga in zna 
izbra5 pravo orodje 
glede na svoje cilje in 
namene. Vredno5 
učinkovitost 
posameznega orodja. 

• Uporablja tehnologijo za 
reševanje problemov in 
ustvarjanje rešitev. 

• Sodeluje v skupini, ki 
ustvarja inova5vne in 
krea5vne rešitve, 
vendar ne daje pobud. 

• Ve, kako se nauči5 
uporabe novih 
tehnologij.

• Udeleženec rešuje različne 
probleme, s katerimi se srečuje 
ob uporabi IKT. 

• Za izpolnjevanje novih, 
nepoznanih nalog se na osnovi 
informacij samostojno odloča za 
izbiro orodja, naprave, programa 
ali storitve. 

• Zaveda se razvoja novih 
tehnologij. 

• Razume, kako delujejo nova 
orodja in kri5čno oceni, katero 
ustreza njegovim namenom. 

• Se ak5vno vključuje in daje 
pobude pri sodelovalnem 
ustvarjanju inova5vnih in 
krea5vnih rešitev. 

• Rešuje konceptualne probleme in 
pri tem izrablja prednos5 
sodobne tehnologije in orodij, 
prispeva k razvoju znanja na tem 
področju in sodeluje pri razvoju 
inova5vne rabe tehnologije. 

• Sledi novos5m in pogosto osveži 
svoje znanje na področju e-
kompetenc.
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Inova5vna učna okolja 
Kadar govorimo o učnih okoljih smo osredotočeni na dinamiko in odnose med š5rimi dimenzijami: 

•učenec (kdo?), 
•učitelji in drugi strokovnjaki(s kom?), 
•vsebina(kaj se učijo?) ter 
•oprema in tehnologija(kje?, s čim?). 

Inova5vna učna okolja (IUO) predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem 
smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje 
individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh 
učencev in dijakov v učni proces. 

Inova8vna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inova5vne pedagogike 1:1, pri 
katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim 
različnim učnim strategijam; uvajajo elemente forma8vnega spremljanja in upoštevajo razvijanje 
novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo 
izven učilnice. V našem kontekstu termin 1:1 pomeni, da vsak učenec pri pouku smiselno uporablja 
svojo napravo (telefon, tablico) s pomočjo katere tako dosega zastavljene cilje. 

Inova5vni pouk 
Inova5vni pouk je proces, ki temelji na: 

•ustvarjanju učnih priložnos5, ki postavljajo učence in dijake v ak5vno vlogo in s tem v 
središče učnega procesa, 

• razvijanju kompetenc, pomembnih za življenje in delo v 21. stoletju, 
• smiselni in učinkovi5 rabi tehnologije, kar učitelja postavi v vlogo organizatorja in mentorja, 

ki učenje prepus5 učencem. 

Pomemben učinek, ki ga pričakujemo od uvajanja inova5vnega pouka so tudi pozi5vni psiho-socialni 
vplivi, torej izboljšan odnos učencev do šole, pouka in znanja v najširšem smislu. V učenca usmerjen 
pouk omogoča njihovo par5cipacijo in sodelovanje pri načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem 
postavljanju kriterijev, izbiri učne po5 in s tem spodbuja prevzemanje odgovornos5 za lastno znanje. 

Ak5vnost učencev znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Ak5vno 
učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnos5; z raziskovanjem, razpravami, argumen5ranjem, 
reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji učenci. Cilj takega učenja je razvija5 
učenčevo mišljenje in sposobnos5 za par5cipacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da 
učenci sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Učenci se 
tako učijo več in bolje, kadar: 

• so ak5vno udeleženi v proces; 
•prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo; 
• se učijo sodelovalno. 

Za uvajanje inova5vnega pouka je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove pristope in 
oblike in ne vračanja v udobno območje preizkušenega in preverjenega. Pri tem se osredinjamo na tri 
procese: refleksijo, raziskovanje in dialog.  Poudarjena je predvsem refleksija razmišljanja, doživljanja 
in ravnanja v profesionalnih situacijah, tako ob konkretnih dogodkih v razredu, kot refleksija splošne 
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filozofije in predpostavk, ki so v temelju ravnanja učitelja. Na ta način učitelji ozaveščajo pogosto 
neozaveščene vzvode svojega ravnanja, jih vredno5jo ter po potrebi spreminjajo oz. nadgrajujejo. 

Smernice za uvajanje IKT v pouk  
smo pripravili že v sklopu prejšnjega projekta Inova5vna pedagogika 1:1. Pripravljali so jih svetovalci 
Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Navezujejo se na učne načrte in vsebujejo didak5čne napotke 
za uporabo IKT pri posameznem predmetu, predloge možnih dejavnos5 učencev z osmišljeno rabo 
IKT ter seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev.  Smernice so pripravljene za naslednje predmete: 

•Angleščina OŠ 
•Biologija OŠ 
•Državljanska kultura in e5ka OŠ 
•Fizika OŠ 
•Geografija OŠ 
•Glasbena umetnost OŠ 
• Informa5ka SŠ 
•Kemija OŠ 
•Knjižnično informacijska znanja SŠ 
• Likovna umetnost/likovno snovanje SŠ 
•Matema5ka OŠ 
•Naravoslovje OŠ 
•Nemščina OŠ 
•Psihologija SŠ 
•Slovenščina OŠ 
•Šport OŠ 
•Tehnika in tehnologija OŠ 
•Umetnostna zgodovina SŠ 
•Veterina SŠ 
•Zgodovina OŠ 

Sodobna informacijska družba, podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v vzgojno 
izobraževalnih zavodih ustvarja nove potrebe in izzive, hkra5 pa zagotavlja tudi orodje za njihovo 
obvladovanje.  Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije v šolski prostor posega z vsaj treh 
strani: na eni strani se srečujemo z generacijo otrok, ki ima spremenjen odnos in pričakovanja tako 
do tehnologije, kot tudi šole in izobraževanja širše; pred šolo postavlja nove zahteve tudi družba 
digitalne dobe, v kateri živimo in zahteva razvijanje drugačnih kompetenc ter novih znanj; hkra5 pa je 
razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije prinesel tudi nove možnos5 za učenje in poučevanje 
in s tem omogočil učinkovitejše načine pridobivanja znanja in razvijanja kompetenc. 

Usposabljanje učiteljev je pomembno v vseh fazah uvajanja inova5vnih učnih okoljih: v fazi priprave, 
implementacije ter nenehne refleksije. Hkra5 je usposabljanja treba prilagodi5 tako specifikam 
posameznikov, kot tudi njihovi mo5vaciji in trenutnemu znanju ter potrebam. Le s stalnim 
usposabljanjem je možno opolnomoči5 učitelje ter dvigni5 njihovo samozavest in s tem tudi njihovo 
pripravljenost za objavo in deljenje svojih izkušenj. 
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V projektu tako izvajamo različne vrste usposabljanja, ki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo: 

 

  

Pri tem pomembno ima pomembno vlogo prenašanje znanja, ki ga učitelji dobijo na usposabljanjih. 
Po preizkusu novih spoznanj v razredu le-ta prenašajo na druge učitelje, tako znotraj razvojnih šol, 
kot tudi na  implementacijske šole. Na tak način želimo razvi5 male mreže šol, ki med seboj 
sodelujejo in mrežijo nova znanja in izkušnje pri uvajanja inova5vnih učnih okolij. V tem procesu je 
izjemna vloga refleksije: 
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Poleg različnih oblik usposabljanja v projektu skrbno izbiramo tudi njihove vsebine. Pri tem izhajamo 
iz potreb učiteljev, ki so jih izpostavili v Analizi stanja in jih nadgrajujemo z znanji, potrebnimi za 
uvajanje inova5vnih učnih okolij po naslednjem načrtu: 

 

   

1. V sklopu projekta je bilo na skupnih usposabljanjih izvedeno:   
2. Kaj je kakovosten pouk? (Delavnica za ravnatelje) 

3. Predaja naprav: od vklopa do uporabe (delavnica za ROIDe) 

4. Prenos slike (delavnica za ROIDe) 

5. iPad na 101 način 

6. Ak5vno naravnan pouk s QR kodami in Socra5ve okoljem 

7. Avten5čne naloge z uporabo mobilnih geoinformacijskih aplikacij 

8. Učim (se) z miselnimi vzorci 

9. Izziv Fakebooka 

10. Razvijamo ustvarjalno izražanje s stripom 

11. Interak5vni video 

12. Poišči svoj zaklad 

13. Univerzalnost interak5vne table 

14. Razširjena resničnost tudi v šoli? 

15. Office 365 pri pouku 

16. Sodelovanje in deljenje v Office 365 

17. Komunikacija z udeleženci z mobilnimi napravami 

18. Varnost na spletu 

19. Informacijska varnost in varstvo osebnih podatkov 

20. Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT 

21. Verodostojnost podatkov na spletu 

22. Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod 

23. Uporaba interak5vnih učbenikov pri pouku 

24. Forma5vno spremljanje z uporabo orodja Socra5ve 

25. Proces načrtovanja pouka s pedagoškim kolesom 

26. Kombinacija orodij kot pomoč pri elemen5h forma5vnega spremljanja 

27. Sodelovanje in deljenje v OneNote (digitalni zvezek) 

28. Globalno učenje za trajnostni razvoj s podporo IKT 
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29. Naloge in napredno vrednotenje oddanih izdelkov v Moodlu 

30. Učenje na prostem z elemen5 igrifikacije 

31. Promocija v projektu 

  

Na daljavo smo razvili in izvedli naslednja usposabljanja 

31. Uporaba videokonferenčnega sistema VOX (2x) 

32. Uvajanje inova5vnih učnih okolij podpr5h z IKT (v treh delih) 

  

Razvili in izvedli smo naslednja usposabljanja prenašalcev: 

33. Didak5čna raba e-storitev (Kahoot, Ac5onbound, Padlet) 

34. Uporaba Moodla v vlogi uporabnika 

35. Postavljanje kriterijev v povezavi z naprednimi oblikami vrednotenja oz. dajanja povratne 
informacije 

36. Pisanje znanstvenih in strokovnih člankov 

37. Didak5čna raba pedagoškega kolesa 

  

Razvojne ins8tucije in šole so razvile in izvajajo naslednja usposabljanja: 

38. Elemen5 forma5vnega spremljanja (ZRSŠ) 

39. Digitalne kompetence in sodobni pouk (FNM) 

40. Priprava in izdelava kratkih filmov (ŠC Slovenj Gradec in Muta) 

41. Uporaba 3D 5skalnika (ŠC Velenje) 

42. Od znanja do kompetenc (SEŠG Maribor) 

43. Učinkovita predstavitev Sway (SEŠG Maribor) 

44. Od vprašalnika do testa (SEŠG Maribor) 

45.

S kolegialnim mreženjem vpeljujemo sodobne oblike poučevanja z interak8vnimi zasloni 

V šoli smo kupili 8 interak5vnih zaslonov, s katerimi smo nadomes5li interak5vne table in 
navadne projektorje. Namen tega je, da učenci lahko na ak5ven način spremljajo interak5vna 
gradiva in se s tem tudi navajajo na učenje s sodobnimi tehnologijami. 
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Pedagoško kolo 
Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo 
katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s 
sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga poiska5 
orodja, s katerimi bodo najbolje podprli proces učenja in učencem omogočili razvijanje 
kompetenc 21. stoletja. Zaradi povezovanja teorije, prakse in aplikacij je Pedagoško kolo 
dragocen vir, ki bi moral vise5 na steni vsake učilnice. Glede na operacijski sistem sta nastali dve 
različici pedagoškega kolesa: za android in iOs. Pedagoško kolo sta prevedla in uredila sodelavca 
projekta mag. Radovan Krajnc ter Maja Vičič Krabonja. 

Vabljeni na blog avtorja pedagoškega kolesa ki je dostopen na tej povezavi. 

Priporočilo za razvoj primerov obetavne rabe v projektu Inova5vna učna okolja podprta z IKT v1.0 

Projekt Inova.vna učna okolja podprta z IKT (Inova.vna pedagogika 1:1)temelji na implementaciji 
večdimenzionalnega okvirja “Crea5ve Classrooms” (gl. Prilogo 1: Model CCR; Johnson et al., 2014: 2), 
ki s pomočjo digitalne tehnologije podpira sodobne, inova5vne in učinkovite procese učenja in 
poučevanja, tako na sistemski/makro in šolski/mikro ravni, iz vidika kurikularnih dokumentov, 
infrastrukture, organizacije dela, vodenja in vrednot, preverjanja in ocenjevanja znanja, učnih praks 
in strategij ter oblik sodelovanja. 

Na nivoju šole se učinkovitost koncepta izraža v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa s ciljem 
izboljša5 kakovost pouka s pomočjo smiselne rabe digitalne tehnologije. Kazalniki projekta so 
usmerjeni tudi v oblikovanje nabora didak5čnih gradiv za učitelje, do katerih bi lahko po končanem 
projektu dostopali vsi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (med izvajanjem projekta pa bi 
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Pedagoško kolo 
The Padagogy Wheel  

SLV V5 Apple iOS

Pomnjenje: z aplikacijami te skupine učenci izboljšujejo zmožnost 
definiranja izrazov, prepoznavajo dejstva ter izboljšujejo priklic in iskanje 
podatkov. "Pomnilno" fazo učenja podpira veliko aplikacij. Od učencev 
zahtevajo izbiro pravilnega odgovora, povezovanje ustreznih parov, 
določanje vrstnega reda in vpisovanje kratkih odgovorov.

Uporaba:  uporaba aplikacij učencem omogoča 
razvijanje naučenih postopkov in metod. Poudarjajo 
zmožnost uporabe pojmov v novih, neznanih 
okoliščinah.
Analiziranje (razčlenjevanje): aplikacije v tej 
skupini razvijajo zmožnosti  za razlikovanje  
med pomembnimi in nepomembnimi odnosi  
ter prepoznavanje organiziranosti vsebine.

Vrednotenje: aplikacije omogočajo 
izboljšanje zmožnosti za presojanje  
gradiva ali metod glede na lastna ali  
dana merila. Učencem pomagajo pri 
presojanju zanesljivosti, pravilnosti,  
kakovosti in učinkovitosti vsebine ter  
pri sprejemanju odločitev temelječih  
na pridobljenih podatkih.
Ustvarjanje:  aplikacije učencem 
zagotavljajo priložnost za ustvarjanje 
zamisli, načrtovanje in izdelovanje. 

Razumevanje:  aplikacije učencem omogočajo pojasnitev zamisli 
ali pojmov. Izogibajo se pravilnim oz. napačnim odgovorom in 
uvajajo vprašanja odprtega tipa, kjer učenci povzemajo  
vsebino in razlagajo pomen.

Merila izbiranja aplikacij

Razvil: Allan Carrington  
Designing Outcomes Adelaide SA   
Email: allan@designingoutcomes.net

Stoječ na ramenih velikanov
Taksonomsko kolo (brez aplikacij) avtorice  
Sharon Artley, ki je temeljilo na  Kathwohlovi  
and Andersonovi (2001) adaptaciji Blooma  
(1956), je bilo prvič objavljeno  na spletni  
strani Paula Hopkinsa  mmiweb.org.uk  Za  
idejo nadaljnjega razvoja za iPad V2,0 in 3.0 se  
zahvaljujem  Kathy Schrock in njeni spletni strani  
Bloomin’ Apps. V različici V4.0 so uporabljena  
merila zbiranja aplikacij iz odličnega prispevka  
six part article in Edutopia Diane Darrow. Različica  
V5.0 prinaša izčrpen seznam akcijskih glagolov s plakata 
“Bloom’s Digital Taxonomy Verbs”, ki ga je objavila 
organizacija  Globaldigitalcitizen.org, in sem jo prvič zasledil 
v  “Bloom’s Digital Taxonomy Verbs for 21st Century 
Students”na blogu Teachthought. 

http://bit.ly/PWSLVV5

Pedagoško kolo avtorja  Allan Carrington Pedagoško kolo avtorja  Creative 
Commons Attribution-nonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 
Nastalo na podlagi http://tinyurl.com/bloomsblog.

V letu 2018 je načrtovanih 30 
prevodov. Najnovejši prevodi na 
bit.ly/languageproject  
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Različico za operacijski sistem Android lahko 
prenesete z zgornje bit.ly povezave na spletno stran 

"In Support of Excellence".

Kako najbolje uporabiti pedagoško kolo? 
Predlagamo uporabo v obliki opomnikov 
oziroma mehanizma med seboj povezanih 
elementov, s katerimi preverite svoje 
poučevanje od načrtovanja do izvedbe.  
Lastnosti: Bistveno pri načrtovanju učenja 
je, da se nenehno vračate k lastnostim, kot 
so etika, odgovornost in aktivno 
državljanstvo. Postavite si vprašanje, kako 
bo takšna učna izkušnja vplivala na učenca, 
kaj je tisto, zaradi česar bo uspešen v očeh 
drugih. Vprašajte se, kako bo vse, kar 
počnete, podpiralo te lastnosti in zmožnosti 
učencev. 
Motivacija: Vprašajte se, kako vaše 
poučevanje podpira samostojnost, odličnost 
in doseganje ciljev vaših učencev.  
Bloomova taksonomija: : Pomaga pri 
načrtovanju učnih ciljev, ki zahtevajo 
zahtevnejšo raven razmišljanja. Poskusite 
zastaviti vsaj en cilj iz vsake taksonomske 
stopnje - šele takrat boste pripravljeni na 
obogatitev pouka s tehnologijo.  
Izobraževalna tehnologija: Zastavite si  
vprašanje: "Kako uporaba tehnologije 
podpira moje pedagoške pristope in 
strategije?” Aplikacije so le predlogi, 
poiščite boljše in kombinirajte njihovo 
uporabo. 
Model SAMR: Kako boste uporabili 
tehnologijo, ki ste jo izbrali?  

Allan Carrington

Lastnosti

Bloom
SAMR

Motivacija

Tehno
logija

Projekt 
prevajanja 
pedagoškega 
kolesa

Priznanje in zahvala
Slovenska verzija Pedagoškega 
kolesa je nastala v okviru projekta 
Inovativna učna okolja podprta z IKT. 

Za podrobnejši vpogled v delovanje modela pedagoškega 
kolesa obiščite TeachThought Blog Post: "The Padagogy 
Wheel – It’s Not About The Apps, It’s About The Pedagogy”
http://bit.ly/aboutpedagogy

Za več informacij o tem, kako lahko z uporabo 
Pedagoškega kolesa izboljšate poučevanje in učenje 
obiščite spletno stran http://bit.ly/pedagosko-kolo

https://drive.google.com/file/d/1_lhqaWUpp4RTqi8UH-tIw4M4GCUmrkwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIkhgfOGLeh2PxlF_F_EROAv6_YpttcV/view?usp=sharing
https://designingoutcomes.com/pwslv5/


didak5čna gradiva krožila med učitelji, se preizkušala, poglabljala oz. nadgrajevala). Izkušnje iz 
minulega projekta (Inova.vna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21.stoletja, 2013-2015) so pokazale, 
da so tovrstna gradiva najboljša pomoč pri spreminjanju učiteljeve prakse. 

Dokument izhodišča za oblikovanje primera dobre rabe temelji na oblikovanju tematskega sklopa oz. 
vsebinsko zaključene celote. Definiran je kot »tehnika ali metoda, ki se skozi izkušnjo ali raziskovanje 
dokaže kot zanesljiva za doseganje ciljev oz. je pri doseganju ciljev uspešnejša od ostalih« (Aberšek, 
Flogie in Šverc, 2015: 145). Zajema »osmišljene, inova5vne didak5čne pristope (z uporabo digitalne 
tehnologije kot orodjem) za doseganje želenih ciljev, znanja, kompetenc, opredeljenih v učnem 
načrtu in širše. Poudarek je na dejavnos5h/ak5vnos5h učencev in dijakov« (ib.). 

Tako predstavlja primer dobre rabe smotrn zapis preizkušene tematske učne priprave učitelja, z 
učnimi učinki, ob smiselni rabi sodobne digitalne tehnologije, ki je prenosljiv in uporaben v različnih 
učnih okoljih in situacijah. 

Dokument je v pdf obliki dostopen na tem mestu. 

dr. Inge Breznik 

Izvedbeni kurikul 
Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inova5vnih učnih okolij podpr5h z IKT. Gre 
za načrtovanje na nivoju oddelka, kjer se učitelji dogovorijo pri katerih predme5h bodo učenci 
razvijali posamezne kompetence in s katerimi ak5vnostmi. Pomembna je tudi časovna komponenta 
usklajevanja, saj se (vsaj v začetku) pogosto zgodi, da je uvajanje tehnologije le dodatek k 
tradicionalni izvedbi pouka, kar pomeni dodatno obremenitev tako za učitelje kot za učence 
predvsem v določenih obdobjih (npr. december, junij…). 

Izvedbeni kurikul je živ dokument, ki služi tudi kot osnova medpredmetnemu oziroma kurikularnemu 
pvezovanju, ne glede na izbrani povezovalni element (vsebina, koncept, kompetenca, učna dejavnost, 
didak5čna metoda, miselna veščina… ). 

V okviru projekta Inova5vna učna okolja podprta z IKT smo dodali tudi element 30% izvedenih ur, 
podpr5h z uporabo tehnologije, kar pa ne pomeni, da mora biri vseh 45 minut posamezne izvedenih 
z tehnologijo, pač pa toliko, kot je smiselno in potrebno za doseganje načrtovanih ciljev in razvijanje 
izbranih kompetenc. 

Obrazec za načrtovanje je dosegljiv na povezavi. V predlagan osnutek seveda vnesete svoj 
predmetnik in število ur posameznega predmeta. 

Izvedba pouk, podprtega s tehnologijo zahteva temeljit premislek. Vsakemu učitelju se je kdaj že 
zgodilo, da je najprej spoznal novo aplikacijo in potem iskal pot, kako jo uporabi5 pri pouku. S 
takšnim pristopom tu in tam seveda ni nič narobe, saj se vsi učimo in skupaj rastemo. Pomembno pa 
je, da pri izbiri aplikacije ne izgubimo fokusa, to je: kaj želimo z ak5vnostjo, ki jo izvajajo učenci, 
doseči, katere cilje zasledujemo. 

V nadaljevanju so pripravljeni različni predlogi kriterijev za vrednotenje aplikacij, ki so našim 
učiteljem v pomoč pri izbir. 
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•Vrednotenje aplikacij (priloga 1) 

Deluje na operacijskih sistemih: android – iOs - windows 
3 2 1

Relevantnost Aplikacija je povezana s 
svojim namenom in 
primerna za učence.

Aplikacija je deloma 
povezana z namenom 
in večinoma primerna 
za učence.

Aplikacija ni v skladu s 
svojim  namenom, manj 
primerna za učence.

Prilagajanje Aplikacija ima visoko 
stopnjo prilagodljivosti, 
ki omogoča 
spreminjanje vsebine in 
nastavitev v skladu s 
potrebami učencev.

Aplikacija ponuja 
omejeno 
prilagodljivost in 
zmožnost prilagajanja 
vsebine in nastavitev 
potrebam učencev.

Aplikacija ne ponuja 
možnosti prilagajanja 
potrebam učencev.

Povratna 
informacija

Učenci prejmejo 
specifično, individualno 
povratno informacijo.

Učenci prejmejo 
povratno informacijo.

Učenci ne dobijo povratne 
informacije.

Miselni 
procesi

Aplikacija spodbuja 
uporabo višjih mislenih 
procesov, vključno z 
ustvarjanjem, evalvacijo 
in anallizo.

Aplikacija omogoča 
uporabo različno 
zahtevnih miselnih 
procesov, vendar 
prevladujeta 
razumevanje in 
pomnenje.

Aplikacija je omejena na 
uporabo manj zahtevnih 
miselnih procesov, kot sta 
razumevanje in pomnenje.

Uporabnost Učenci lahko 
samostojno zaženejo in 
uporabijo aplikacijo.

Učenci potrebujejo 
navodila oz. prikaz 
delovanja aplikacije s 
strani učitelja.

Aplikacijo je težko 
uporabljati, večkrat se 
sesuje.

Vključenost 
učencev

Učenci so zelo 
motivirani za uporabo 
aplikacije.

Učenci uporabljajo 
aplikacijo v skladu z 
navodili.

Učenci rabo aplikacije 
dojemajo kot »dodatno 
šolsko delo« in pogosto 
zatavajo k aktivnostim, ki 
niso povezane z njihovo 
nalogo.

Deljenje Rezultati oz.  izdelki 
učencev so shranjeni v 
aplikaciji, učitelj jih 
lahko izvozi.

Rezultati oz.  izdelki 
učencev so shranjeni v 
aplikaciji, vendar z 
omejeno možnostjo 
izvoza podatkov, laho 
celo zahtevajo 
uporabo zaslonskih 
slik.

Rezultati oziroma povzetek 
dejavnostu učencev se le 
deloma oz. ne shranjujejo.

Uspešnost 
učencev

Ob uporabi aplikacije 
učenci izkazujejo 
izjemen napredek.

Ob uporabi aplikacije 
učenci izkazujejo 
zadovoljiv napredek.

Ob uporabi aplikacije učenci 
izkazujejo minimalen 
napredek oz. ni dokazov za 
njihov napredek.
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Varnost in omejitve: 
Prirejeno po: hPps://staRc.squarespace.com/staRc/50eca855e4b0939ae8bb12d9/50ecb58ee4b0b16f176a9e7d/
50ecb593e4b0b16f176aa974/1330908312793/Vincent-App-Rubric.pdf in hPp://www.ipads4teaching.net/uploads/
3/9/2/2/392267/walker_rubric_2012.pdf  

Pravila šolskega reda s področja uporabe IKT opreme 

V pravilih šolskega reda je za učence določeno obnašanje pri uporabi IKT naprav.


Uporaba prenosnih telefonov in drugih elektronskih naprav


• V šoli je dovoljena uporaba mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov za 
namene pouka v dogovoru z učiteljem.


• Prepovedana je uporaba mobilnih naprav za druge potrebe, kot je npr.: 
igranje in komuniciranje z drugimi, brez soglasja učitelja.


• Strogo prepovedano je fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih učencev, 
učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja.


• Strogo prepovedano je objavljanje fotografij in video posnetkov na spletu brez 
soglasja učencev šole in zaposlenih v šoli.


• Za nujna sporočila je na voljo telefon v tajništvu.


• Za mobilne naprave, ki jih učenci prinašajo v šolo, odgovarjajo sami.


• V računalniški učilnici ni dovoljena uporaba programske opreme brez soglasja 
z učiteljem. (igranje igric in podobne vsebine, ki niso namenjene pouku)


·       Če učenec ne spoštuje pravil zapisanih v tretji in četrti alineji tega člena, se ta 
kršitev obravnava kot težja kršitev teh pravil.     


Protokol dela na daljavo 

V skladu z navodili MIZŠ in ZRSŠ za delo na domu, na OŠ Hruševec Šentjur velja Protokol 
dela na daljavo velja za tiste oddelke, ki po navodilu vlade in MIZŠ delajo od doma..


Za delo učitelja od doma so izpolnjeni zakonski pogoji, če je razglašena epidemija. Takrat 
lahko delodajalec odredi delo na domu. Pred izdajo odredbe je potrebno obvestiti 
inšpektorat za delo in izdati navodila za delo. V primeru, da epidemija ni razglašena, učenci 
pa delajo od doma, učitelji svoje delo opravljajo na službenem mestu, če z okrožnico MIZŠ 
ni drugače določeno. 


Nivo 
uporabe po 
SAMR 
modelu

Uporaba aplikacije 
omogoča spremembo 
aktivnosti in pomembno 
vpliva na zasnovo in 
izvedbo dejavnosti, 
oziroma omogoča 
aktivnost, ki brez nje ne 
bi bila izvedljiva 
(Redefinicija).

Dejavnost ostaja 
enaka, a njena izvedba 
je z uporabo aplikacije 
učinkovitejša 
(obogatitev).

Uporaba aplikacije ne 
pripaša dodane vrednosti 
(Zamenjava).
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Delo na daljavo od 4. do 9. razreda:


Delo na daljavo 1. triletje:


Protokol Dostopnost/realizacija

Učitelji, ki poučujejo učence od 4. do 9. 
razreda, delajo z učenci v spletnih učilnicah 
preko XOOLTIME in v video konferenčnem 
sistemu Cisco Webex. Učenci so s šolskimi 
naslovi vpisani v sistem. Učilnice so 
varovane s prijavo in zaklenjene.

Oblikovanje učilnic za posamezen predmet 
in vpis učencev.

Sodelovanje v učilnici (možnost vpogleda) 
za šolsko svetovalno službo in ravnatelja.

Dodajanje v spletno učilnico.

Pouk poteka po urniku, navodila za delo 
prejmejo učenci najkasneje do 8.00 zjutraj.

Vpis zadolžitev, nalog, gradiva za učenca v 
dogovorjeni kanal.

Določitev roka in načina oddaje naloge. Učenci v sklopu navodil za delo prejmejo 
rok, do katerega oddajo nalogo ter način oz. 
prostor kamor nalogo oddajo. 

Pri tem upoštevamo daljši rok za oddajo 
(zaradi dostopnosti učencev do IKT 
opreme).Povratna informacija učitelja. Učenec prejme povratno informacijo 
učitelja, če je tako načrtovano.

Učitelji oddelka se dogovorijo – uskladijo 
med seboj o številu aktivnosti (nalog, 
ocenjevanja) za vse predmete.

Izdelan mrežni plan aktivnosti za oddelek.

Učitelji izbirajo vsebine (glej digitalizirane 
učne načrte), ki so primerne za delo na 
daljavo. Učitelj upošteva načela 
individualizacije in diferenciacije.

Prilagojene vsebine, cilji in metode, 
upoštevano načelo individualizacje in 
diferenciacije.

Učitelji vseh oddelkov, ki delajo na daljavo 
se dogovarjajo za termine srečanj v živo 
preko videokonferenc (upoštevanje IKT 
opreme učencev).

Izdelan mrežni plan srečanj preko 
videokonference za oddelke, ki delajo na 
daljavo.

Komunikacija s starši poteka preko kanala 
»Komunikacija« v eAsistentu.

Komunikacija poteka po presoji učitelja.

Učitelji prvega triletja komunicirajo z 
učenci (starši) preko učilnic v eAsistentu. in 
telefonično, Videokonferenčno okolje je 
Cisco Webex, učenci niso vpisani v sistem. 
Učilnice so po pričetku dela zaklenjene.

Oblikovanje učilnic, obvestilo staršem in 
vpis učencev.

Sodelovanje v učilnici (možnost vpogleda) 
za šolsko svetovalno službo in ravnatelja.

Dodajanje v spletno učilnico.
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Če je le mogoče, naj učitelji izvajajo pouk v dnevu timsko medpredmetno (glede na urnik), 
ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Bistvo reševanja tega stanja 
in pouka na daljavo je v didaktiki, metodiki in sposobnosti prilagajanja trenutnim razmeram, 
ne v razmišljanju o ustreznosti ukrepov. Načrt medpredmetnega sodelovanja izdelajo učitelji 
po aktivih.


Smernice za uporabo zaslonov pri mladostnikih 

Zaradi vse večje uporabe telefonov in tablic v domačem okolju je potrebno na roditeljskih 
sestankih in na šolski spletni strani opozarjati na to problematiko


https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/uporaba-
zaslonov_smernice_za-splet_strani-zaporedno_končna.pdf?sfvrsn=dfb83436_2


Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne 
inteligence 
Glede na eksponenti razvoj umetne inteligence in vpeljevanje produktov v družbo, bomo 
pozorni na tehnični in psihološko sociološki vidik uporabe UI v šolskem prostoru. Sledili 

Pouk poteka po urniku, navodila za delo 
prejmejo učenci najkasneje do 18.00 ure dan 
pred načrtovanimi dejavnostmi (zaradi 
možnosti, da starši učencem pripravijo 
gradivo).

Vpis zadolžitev, nalog, gradiva za učenca v 
dogovorjeno učilnico.

Določitev roka in načina oddaje naloge. Učenci v sklopu navodil za delo prejmejo 
rok, do katerega oddajo nalogo ter način oz. 
prostor kamor nalogo oddajo. 

Pri tem upoštevamo daljši rok za oddajo 
(zaradi dostopnosti učencev do IKT 
opreme).Povratna informacija učitelja. Učenec prejme povratno informacijo 
učitelja, če je tako načrtovano.

Učitelji oddelka se dogovorijo – uskladijo 
med seboj o številu aktivnosti (nalog, 
ocenjevanja) za vse predmete.

Izdelan mrežni plan aktivnosti za oddelek.

Učitelji izbirajo vsebine (glej digitalizirane 
učne načrte), ki so primerne za delo na 
daljavo. Učitelj upošteva načela 
individualizacije in diferenciacije.

Prilagojene vsebine, cilji in metode, 
upoštevano načelo individualizacje in 
diferenciacije.

Učitelji vseh oddelkov, ki delajo na daljavo 
se dogovarjajo za termine srečanj v živo 
preko videokonferenc (upoštevanje IKT 
opreme učencev).

Izdelan mrežni plan srečanj preko 
videokonference za oddelke, ki delajo na 
daljavo.

Komunikacija s starši poteka preko kanala 
»Komunikacija« v eAsistentu.

Komunikacija poteka po presoji učitelja.

 19

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/uporaba-zaslonov_smernice_za-splet_strani-zaporedno_kon%C4%8Dna.pdf?sfvrsn=dfb83436_2
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/uporaba-zaslonov_smernice_za-splet_strani-zaporedno_kon%C4%8Dna.pdf?sfvrsn=dfb83436_2


bomo smernicam, ki jih uvaja Republika Slovenija v svojih planskih in izvedbenih aktih. V 
smernicah je še posebej omenjeno: 

“Priprava izobraževalnih vsebin in primerov uporabe UI pri različnih predmetih in drugih 
dejavnostih v osnovnih in srednjih šolah (npr. slovenščina, zgodovina, kemija, biologija, 
umetnost), s poudarkom na praktični demonstraciji uporabnosti UI pri poučevanju vsebin 
danih predmetov.” 

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/npai_si_2021-03-10_cistopis_zdsma.pdf 

Zlata pravila uporabe izposojene IKT opreme 

Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške 
opreme.


Najemnik s podpisom pogodbe izrecno izjavlja, da je prebral Zlata pravila uporabe 
tablice, ki so sestavni del te pogodbe ter da je z njimi v celoti seznanjen. 


Zlata pravila uporabe tablice veljajo skupaj s pravilniki OŠ Hruševec Šentjur.


Zlata pravila sestavljajo poglavja:


1. tehnično vzdrževanje,


2. skrbnost dobrega gospodarja,


3. odgovorna uporaba,


4. Kam po pomoč.


1.Tehnično vzdrževanje


1.1.Redno vzdržuj svojo tablico. Tablica naj bo čista, čisti jo samo s krpico in 
ne uporabljaj čistil.


1.2.Tablici so priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Navodila 
preberi in se jih drži!


1.3.Tablice ne izpostavljaj visoki vročini (radiator, neposredna sončna 
svetloba, peč, ogenj ipd) ali ekstremno nizkim temperaturam.


1.4.Bodi pozoren kako delaš s priključnim USB/polnilnim kablom.


1.5.Tablica mora biti vedno pripravljena za delo pri pouku. Bodi pozoren/
pozorna, da bo imela tablica pred prihodom v šolo vedno napolnjeno 
baterijo.


1.6.Redno posodabljaj sistem in aplikacije na svoji tablici, če imaš 
administratorski dostop. V kolikor tega dostopa nimaš, nemudoma opozori 
administratorja, da je potrebno tablico posodobiti.


2.Skrbnost dobrega gospodarja


2.1.Pazi da je fizično ne poškoduješ.
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2.2.Pazi, da tablice ne poliješ s tekočinami.


2.3.Na tablico ne polagaj drugih stvari.


2.4.Po tablici piši s prsti ali pisali, ki so namenjena za uporabo na tablici.


2.5.Ko tablice ne uporabljaš, jo shrani na varno mesto.


2.6.Tablice nikjer ne puščaj brez nadzora.


2.7.Ko daš tablico v torbo, tablico zaščiti s primernim ovitkom.


2.8.Odgovorno ravnaj s torbo, ko je tablica v torbi.


3.Odgovorna uporaba


3.1.Spoštuj spletno etiko oz. bonton! Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, tudi 
ti ne naredi drugim.


3.2.Nadlegovanje preko interneta je nedopustno! Staršem in učiteljem  povej, 
če te kdo nadleguje preko spleta ali če naletiš na neprimerno vsebino! 


3.3.Gesla so skrivnost! Pogosto jih spreminjaj in ne pozabi na geslo.


3.4.Če boš ustvaril svoj Apple ID ne pozabi gesla in kontrolnih vprašanj.


3.5.Nastavi PIN za vstop v iPad. PIN ali spremembo PINa vedno sporoči g. 
Borisu Čuježu.


3.6.Na spletu ne izdajaj svojih osebnih podatkov, niti podatkov svojih staršev! 
Ne objavljaj svojih zasebnih fotografij, niti fotografij svojih prijateljev!


3.7.Ne snemaj in ne fotografiraj sošolcev in učiteljev brez njihovega soglasja.


3.8.Omeji sodelovanje na socialnih omrežjih (FB in podobna) in tablico 
uporabljaj za pridobivanje in utrjevanje znanja.


3.9.Naj te tablica ne omejuje pri pridobivanju znanja, s tem da bi počel stvari, 
ki ne sodijo k pouku. 

4.3. Kam po pomoč?


Če imaš težave z uporabo tablice ti lahko pomagajo učitelji, za večje težave se obrni 
na  g. Borisa Čuježa, učitelja računalništva na OŠ Hruševec Šentjur.  

Učitelj si izdela plan individualnih izobraževanj s področja IKT
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