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POVZETEK
Informacijsko-komunikacijska tehnologija nas v današnjem času spremlja na vsakem
koraku. Z njo odraščajo tudi naši učenci. Njim so IKT naprave zato še bolj blizu. Na
taka dejstva moramo biti učitelji v šoli pripravljeni.
Učitelji se moramo na področju uporabe IKT nenehno izobraževati. Naše okolje
(domače in delovno) nam ponuja veliko izobraževalnih možnosti, le izkoristiti jih
moramo. Če se izobražujemo samostojno, sta tempo in tema prilagojena učitelju.
Lahko se poslužujemo seminarjev, ki so na voljo, ali pa vključujemo v projekte, ki
jih razpišejo izobraževalni zavodi in ministrstvo. V okviru diplomske naloge sem
poiskala, kateri seminarji in projekti so se izvajali v slovenskem izobraževalnem
prostoru, in smo se jih učitelji lahko udeležili.
Na spletu imamo veliko aplikacij in programov, ki se nam ponujajo v uporabo pri
pouku. Izbrala sem nekaj programov, ki so za delo v razredu najbolj zanimivi. Opisala
sem delo učitelja s programi in s primeri podala njihovo uporabo pri pouku tehnike
in tehnologije v osnovni šoli. Nekaj programov tudi sama redno uporabljam pri pouku.
Pri danih primerih sem ugotovila, da je delo v razredu z mobilnimi napravami pestro,
učenci pa so aktivni pri iskanju rešitev za dane naloge. Predvidela sem, katere
aplikacije so takšne, da z njimi samostojno ustvarjajo tudi učenci. Tako lahko
zagotovimo, da so v učni uri vsi prisotni aktivni.
Učitelj pa mora razmisliti, koliko, kdaj in kje bo omogočil učencem delo z mobilnimi
napravami, saj je primarna učiteljeva skrb osvojitev učnih ciljev in standardov
znanja.

Ključne besede:
tehnika in tehnologija, informacijska-komunikacijska tehnologija, mobilne naprave,
uporaba IKT pri pouku, uporaba mobilnih naprav pri pouku, programi pri pouku,
aplikacije pri pouku.

ABSTRACT
Information and communication technology is increasingly integrated

in many

aspects of our daily lives. Our students are growing up with it and they are quickly
becoming more comfortable with it. ICT tools are very popular among students,
therefore teachers must be prepared for such challenges.
The pace of development dictates us, teachers, that we need to educate ourselves.
Our environment (home and work) offers us a lot of educational opportunities, so we
have to take advantage of them. If we study independently, the tempo and the
theme are adapted to the teacher. But we can participate in seminars which are
available, or we can participate in projects published by educational institutions and
the ministry.
Within my diploma research, I wanted to know what seminars and projects had been
organized in the Slovenian educational area, and if the teachers could attend them.
There are many ICT tools and applications that can be effectively used in the
classroom. I chose some of them that are the most interesting for schoolwork. I
described the teacher's work with the new tools focused on how to improve learning.
I gave some examples of their use in teaching Technics and technology in primary
school. I also use some of them in my classroom.
In my examples, I found out that working with mobiles in the classroom is very
interesting for pupils. They are active in finding solutions to given tasks. I predicted
which aplications are such that inspire students to be innovative and creative. I
noticed that all the pupils in the classroom were active.
But the teacher has to decide how, when and where the students will be allowed to
work with mobile phones in the classroom because the basic teacher's concern is still
to achieve learning objectives and standards.

Keywords:
technics and technology, information communication technology, mobile devices,
use of ICT in the classroom, use of mobile devices in the classroom, classroom tools,
classroom applications.
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1. Uvod

Danes je za potrebe poučevanja na voljo ogromno različnih možnosti - od klasičnih
tradicionalnih učil do interaktivnih tabel in medijev pa tudi mnogo različnih
programov in aplikacij. Učitelji so v poplavi ponudbe upravičeno zmedeni, saj se od
njih pričakuje, da bodo izbrali optimalno kombinacijo metod in pripomočkov. Kaj
hitro pa se lahko zgodi, da zaradi pretirane uporabe pripomočkov preusmerijo
pozornost učencev od vsebine. Potrebno je torej kritično ovrednotiti ponujene
možnosti in izbrati le tiste, ki prispevajo k boljšemu razumevanju.
Po učnem načrtu predmeta tehnika in tehnologija (TIT) je predvidena uporaba
računalniških programov za učenje (kotiranje, simuliranje delovanje strojev idr.), za
oblikovanje tehnične dokumentacije (delavniške risbe idr.), za 3D modeliranje,
konstruiranje izdelkov, izračun cene izdelka, iskanje podatkov na spletu, pri uporabi
spletne učilnice idr. Za učitelja je iskanje primernih programov oziroma aplikacij
lahko kar naporno in zamudno delo, saj na svetovnem spletu obstoja kar nekaj leteh.
Zanimivo bi bilo torej raziskati, kateri računalniški programi in aplikacije so takšni,
da lahko z njihovo pomočjo uspešno kreiramo učno uro ali pa samo del učne ure in
so hkrati res optimalni glede na porabljen čas in usvojene učne cilje učencev.
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2. Uporaba IKT v šolstvu

Računalnik, tablica ali mobilni telefon ter druga IKT oprema (informacijsko
komunikacijska oprema) imata v slovenskem izobraževalnem sistemu v zadnjem
desetletju zelo veliko vlogo.
Ob uporabi IKT je govora predvsem o kvalitetnejšem, nazornejšem, dinamičnem in
interaktivnem pouku, kjer se od učenca pri reševanju različnih problemov zahtevajo
tudi kreativne rešitve [1].
Učitelj mora znati presoditi, katere učne metode in oblike so najboljše za razred in
na kateri stopnji uporabe IKT tehnologije se nahajajo učenci, ki jih poučuje. Če je
razred že navajen njegovih učnih oblik z uporabo mobilnih naprav, potem bodo
učenci lažje dosegli učne cilje in standarde [1]. Učenci se bodo posvetili zastavljenim
nalogam in bodo njihove mobilne naprave le pripomoček pri doseganju ciljev. V
nasprotnem primeru pa se bodo učenci predvsem ukvarjali z mobilnimi napravami in
njihovimi programi (kaj narediti, kateri gumb pritisniti …), zato bo učitelj težko
dosegel zastavljene cilje.
Učitelji se lahko poslužujejo samostojnega izobraževanja, ki jih ponujajo spletni
ponudniki za učitelje (Google for Education, Microsoft Education in drugi). Ti
zajemajo video prikaze, natančna navodila za uporabo programov ter njihovo
didaktično uporabo v razredu. Programi izobraževanja se zaključijo v obliki
certifikatov ali osvojenih značk (slika 1).

Slika 1: Certified Educator Level 1 [2]
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Opravljanje izpita za pridobitev nekaterih certifikatov je plačljivo [2]. Google ponuja
izobraževanje in pridobitev certifikata na štirih nivojih (slika 2):


Certified Educator Level 1



Certified Educator Level 2



Certified Trainer



Certified Innovator

Slika 2: Googlovi certifikati [3]

V Sloveniji je bilo v zadnjem desetletju veliko projektov na področju IKT v šolstvu,
ki so zajemali tudi izobraževanja za učitelje. Projekti so predstavljeni v
nadaljevanju. Prav tako so v teku zanimivi projekti, o katerih se učitelji seznanjamo
na seminarjih, konferencah in študijskih srečanjih.
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2.1 E-šolstvo [4]

Cilj E-šolstva je pot do e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja
oziroma koordinatorja IKT. Le-ta poteka preko seminarjev ali samostojno s
preverjanjem zmožnosti. Programi so sestavljeni tako, da vključujejo šest temeljnih
kompetenc digitalne pismenosti (slika 3) :
K1: poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT,
K2: zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo,
K3: zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij in
konceptov,
K4: varna raba in upoštevanje pravnih, etičnih načel uporabe ter objave informacij,
K5: izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov,
K6: zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT.

Slika 3: Šest temeljnih e-kompetenc [5]

Seminarji in delavnice so bili razviti v projektu E-šolstva v letih od 2008 do 2013.
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2.2 E-učbeniki in e-Šolska torba [6]

To sta projekta v letih od 2011 do 2015, v katerih so bili ustvarjeni interaktivni
učbeniki najprej za fiziko, kemijo, matematiko, naravoslovje in tehniko, za drugo in
tretje triletje v osnovni šoli ter gimnazijo. V drugem delu projekta pa še i-učbeniki
za družboslovje, jezike, glasbeno in likovno umetnost ter šport.
Interaktivni učbenik je učbenik, vadnica in delovni zvezek v enem. Vsebuje
multimedijske gradnike (slike, video, zvok, animacije, simulacije …). Dodani so
različni testi za ponavljanje in preverjanje znanja, apleti in didaktične igre.
Na spletnem mestu https://eucbeniki.sio.si/index.html najdemo vse i-učbenike
(slika 4).

Slika 4: Naslovna stran spletnih učbenikov za osnovno in srednjo šolo [6]
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2.3 EUfolio [7]

Elektronski listovnik (slika 5) je osebni elektronski prostor učenca, v katerem
načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje ter napredek tako v znanju kot v
veščinah. Temelj poučevanja s pomočjo listovnika je formativno spremljanje in
vrednotenje znanja. Učencu nudi učno okolje, ki ga vsako učno uro vodi skozi vrsto
dejavnosti za izgrajevanje lastnega znanja in prevzemanje odgovornosti za lastno
učenje.

Slika 5: Naslovna stran EUfolio [7]

2.4 Inovativna pedagogika 1 : 1 v luči kompetenc 21. stoletja [8]

Glavni namen je razvijanje inovativnih pristopov k poučevanju s pomočjo IKT. Zapis
1 : 1 vključuje učenca, pametno napravo (IKT), učitelja in interaktivnost kot osebno
učno okolje učenca za večjo kakovost znanja .
Cilji projekta:


Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in evključenost.
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Dvig kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost
reševanja problemov …).



Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin).



Izboljšati poučevanje in učenje.



Razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču
(fleksibilnost, personalizacija, kombinirajo se različni učni stili).

Za učitelje je zelo pomembno, da dejavnosti, kjer bomo vključevali IKT naprave,
vnaprej načrtujemo. V svoji letni/tematski pripravi, ki je tudi osnova za poučevanje,
posebej poudarimo:


katere dejavnosti bomo izvajali z IKT,



potrebna IKT znanja učencev za izvajanje dejavnosti,



katere e-vsebine in e-storitve bomo uporabljali in



učenčevo samostojno/domače delo z IKT.

Slika 6: Spletna stran projekta Inovativna pedagogika 1 : 1 [8]

Slovenska

spletna

stran

projekta

je

na

voljo

na

spletni

povezavi

http://www.inovativna-sola.si/ (slika 6). Dodane so smernice za uvajanje IKT v pouk
posameznih predmetov. Vsebujejo didaktične napotke, predloge možnih dejavnosti
in seznam obstoječih e-gradiv ter e-storitev [9]. Med njimi so tudi smernice za
Uporabo IKT pri predmetu tehnika in tehnologija v osnovni šoli.
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2.5 Ustvarjalni razred - Creative Clasrooms Lab [10]

Namen projekta je razvijati inovativne učne scenarije in učna okolja, pri katerih
učenci in učitelji uporabljajo tablične računalnike in druge mobilne naprave pri
pouku in doma.
Učni scenarij vključuje vodilne dejavnosti učencev:


idejna zasnova,



raziskovanje,



načrtovanje,



ustvarjanje,



poizvedovanje,



izboljšava,



predstavitev.

Učitelj delo učencev spremlja, jih usmerja in daje sprotno povratno informacijo.
Na temeljih preizkušenih in ocenjenih primerov dobre prakse so bila oblikovana
didaktična priporočila za učitelje pri delu z IKT v podporo projektnemu
sodelovalnemu delu . Vsi izdelki in priporočila se nahajajo na spletni strani projekta
(slika 7).

Slika 7: Spletna stran Ustvarjalni razred [10]
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2.6 MENTEP [11]

Je trileten meddržavni projekt (2015-2018) oblikovan v dogovoru z Evropskim šolskim
omrežjem in evropskimi ministrstvi za šolstvo, ki ga financira evropska komisija s
pomočjo programa Erasmus+. Cilj projekta je oblikovanje enotnega sistema za
merjenje učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc in način, kako tako merjenje
uvesti v šolski sistem ter seveda učiteljem omogočiti in nuditi izobraževanje za dvig
pedagoških in digitalnih kompetenc.

Slika 8: Spletna stran za samopreverjanje digitalnih kompetenc učiteljev [12]

V okviru projekta je bilo razvito spletno orodje za samopreverjanje digitalnih
kompetenc učiteljev. S pomočjo orodja POT-OS (pedagogika obogatena s tehnologijo
- orodje za samopreverjanje) učitelj izve, katera so njegova dobra in šibka področja
uporabe IKT pri njegovem pedagoškem delu. Slika 8 prikazuje slovenski portal za
samopreverjanje digitalnih kompetenc.
Portal iEkosistem, ki je prav tako nastal v okviru projekta, pa je namenjen
izobraževanju pedagoških digitalnih kompetenc (slika 9) učiteljev, vzgojiteljev in
ravnateljev. Vsebuje področja kompetenc, ki jih želimo izboljšati v obliki
izobraževanj in seminarjev, na voljo pa imamo tudi različne digitalne vire za
samoizobraževanje.

9

Slika 9: Pedagoške digitalne kompetence [13]

Program za samopreverjanje digitalnih kompetenc učiteljev sem tudi sama testirala
(slika 10). Ugotovila sem, da večino področij kar dobro poznam, na nekaterih pa sem
šibka (programiranje, zaščita naprav, izmenjava informacij z učenci …). Vsebino teh
področij bi bilo v prihodnosti dobro bolje spoznati in znanje nadgraditi.

Slika 10: Samopreverjanje digitalnih kompetenc učiteljice (osebni arhiv)
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3. Računalniški programi in aplikacije

V tem poglavju so našteti programi in aplikacije, ki jih lahko uporabljamo v
izobraževalnem procesu.

3.1

Tinkercad

Tinkercad je spletno zasnovana 3D aplikacija za modeliranje. Za uporabo programa
obiščemo spletno stran www.tinkercad.com, kjer ustvarimo svoj uporabniški račun.
Uporaba programa in prijava sta brezplačni (slika 11).

Slika 11: Pozdravna stran programa Tinkercad

Na spodnji sliki (slika 12) je prikazana delovna površina programa za modeliranje.
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Slika 12: Delovna površina za modeliranje [14]

V programu lahko sestavljamo tudi električna vezja in preverimo njihovo uporabo.
Okno za električna vezja vsebuje elektronske komponente za sestavljanje
elektronskih vezij od najbolj preprostih do malo bolj zahtevnih z elektromotorji,
arduinom, zvočniki in drugimi elektronskimi elementi.
Na sliki 13 je prikazana delovna površina, ki jo uporabljamo pri sestavljanju
električnih vezij. Ko vezje sestavimo, preverimo njegovo delovanje (Start
simulation).

Slika 13: Delovna površina za sestavljanje električnih krogov [14]
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3.2

Sketch Up

Namenjen je risanju 3D objektov v prostoru. Narišemo in ustvarimo lahko vse od
preprostih geometrijskih teles do čudovitih in razkošnih stavb. Pogledamo jih lahko
v različnih smereh, dodamo različne sloge, ogledamo pa si lahko tudi notranjost
objektov.
Učitelji in drugi si lahko pri delu s programom SketchUp pomagajo s priročnikom
programa v slovenščini [16]. V njem so podrobno opisana vsa orodja, ki jih
potrebujemo za risanje in vizualizacijo predmetov in še več. Narisanim modelom
lahko dodamo z vpisom zemljepisne lege sence ali pa meglo. Po modelih se lahko
tudi virtualno sprehajamo.
SketchUp free (slika 14) je brezplačna spletna različica programa SketchUp, ki ga
lahko uporabljamo v katerem koli spletnem brskalniku in na katerem koli
računalniku.

Če

želimo

s

programom

delati,

obiščemo

spletno

stran

https://app.sketchup.com/app.

Slika 14: Pozdravna stran programa SketchUp [18]

Za osnovne in srednje šole je na voljo SketchUp For Schools, ki je enak programu
SketchUp Free, le da se naši izdelki shranjujejo v Google Drive. Program je možno
integrirati z Google Classroom, na voljo je v Google spletni trgovini.
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3.3

Kahoot

Je program, ki upošteva načelo učenja na osnovi igranja. Učenci za igranje in učenje
potrebujejo le kodo kviza in mobilno napravo. Učitelji pa kviz ali igro poiščejo v bazi
iger ali jo sestavijo sami. Učitelji se registrirajo na spletni strani programa
https://kahoot.com/.

Slika 15: Pozdravna stran programa Kahoot [19]

V ogromni bazi (javni) kvizov in iger lahko najdemo kvize razporejene po predmetnih
področjih, po jeziku uporabe ali po stopnji izobraževanja (OŠ, SŠ, univerza). Med
njimi je tudi nekaj slovenskih.

3.4

Socrative

Je spletna aplikacija za ustvarjanje kvizov (slika 17). Učitelju daje hitro povratno
informacijo o znanju in napredku skupine učencev in posameznika. Za uporabo
programa je potrebna registracija na spletni strani www.socrative.com/, kjer si
učitelj ustvari brezplačni račun (nadgradnja programa je plačljiva, ampak za delo
zadošča že osnovna verzija programa). Učenci ne potrebujejo svojega računa. V
program vstopajo z geslom - imenom sobe, ki jim ga učitelj posreduje. Dodajo tudi
svoje ime, če kviz tako zahteva. Aplikaciji (slika 16) za učitelje in učence sta ločeni
po barvi.
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Slika 16: Aplikaciji za učitelja in učenca [20]

Socrative ima že vgrajen sistem treh vprašanj za projekt formativnega spremljanja
znanja (slika 17), ki se uvaja v slovenske šole. Vprašanja so sicer v angleščini, ki pa
učencem od 6.razreda dalje ne bi smela predstavljati težav.

Slika 17: Socrative - delovna površina
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3.5

Nearpod

Je učno okolje, v katerem učitelji (tudi učenci) pripravijo svoje učne ure in jih
opremijo z interaktivnimi nalogami. Učenci s pomočjo svojih pametnih naprav sledijo
navodilom, različnim nalogam, rešitve pa oddajo bodisi v pisni obliki (rišejo) ali pa
interaktivno. Tempo dela je prilagojen učencem, če imamo plačljivo verzijo
programa, ali pa tempo nalogam in dejavnostim daje učitelj. Učitelji in drugi
uporabniki se v aplikacijo prijavijo na spletni strani https://app.nearpod.com/home.

Slika 18: Pozdravna stran programa Nearpod [21]

V programu lahko učitelj ustvari mape, ki so vezane na razred, na učno snov ali na
kakšno drugo lastnost. V mapah shranjuje svoje učne ure oziroma aktivnosti.

Slika 19: Delovna površina z mapami [21]

Dejavnosti in izdelke učencev spremljamo sproti.
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3.6

Mentimeter

Je aplikacija, ki spodbuja poslušalce k aktivnemu sodelovanju. Interaktivne
predstavitve lahko obogatimo z vprašanji za poslušalce ali zbiramo njihovo mnenje
in ideje ter poljubne asociacije.
Slušatelji podajajo svoje odgovore s pomočjo pametnih naprav. Rezultat je prikazan
neposredno na naših diapozitivih. Poslušalci morajo imeti le dostop do interneta,
kjer se prijavijo na www.menti.com, vnesejo šestmestno kodo in že lahko sodelujejo
v interaktivni razpravi.
Na spletni strani https://www.mentimeter.com/app se prijavimo v program.
Obstajata plačljiva verzija programa in verzija, ki je brezplačna. V brezplačni verziji
imamo na voljo omejeno število vprašanj.

Slika 20: Delovna površina programa Mentimeter [23]

Vprašanje lahko opremimo s sliko in filmom. Število odgovorov lahko poljubno
izbiramo, lahko določimo tudi najmanj en pravilni odgovor. Odgovori, ki se pokažejo
na prosojnici, so lahko dani v obliki krožnega kolobarja, stolpčnega diagrama ali
kroga. Sam program ima na voljo tudi veliko predlog, ki pa jih lahko filtriramo glede
na to, kdo ga uporablja (šolstvo je ena izmed izbir), namen uporabe, vrsto vprašanj
in število poslušalcev.
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3.7

Padlet

Padlet (slika 21) je spletna storitev, ki je zelo enostavna za uporabo za učitelja in
učenca. Učitelj ustvari virtualno tablo ali zid, povezavo do table posreduje učencem,
ti pa skupaj z učiteljem pišejo po njej, delijo slike, ideje ali posnetke. Za delovanje
table in aktivnega sodelovanja je potrebna internetna povezava.
Na spletni strani https://padlet.com/ se prijavimo z elektronskim naslovom in
geslom. Za delo zadostuje brezplačna verzija programa.

Slika 21: Pozdravna stran programa Padlet [23]

Videz našega padleta poljubno oblikujemo. Izberemo tudi, kako se bodo tvorili naši
zapisi na zidu, ki smo ga posredovali učencem. Za sodelovanje na tabli posredujemo
spletno povezavo po elektronski pošti. Naše delo na tabli izvozimo kot sliko, datoteko
PDF ali tablo enostavno natisnemo. Padlet lahko integriramo z Google classroom.
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3.8

Google Classroom

Google Učilnica je brezplačna aplikacija podjetja Google, ki je začela uradno
delovati leta 2014. Učitelji po vsem svetu pa so izkoristili to novo učno platformo kot
''učilnico v oblaku'' (slika 22). Aplikacijo pridobimo v spletni Google trgovini ali kar na
spletni strani https://classroom.google.com/ .

Slika 22: Google Classroom - moja učilnica [24]

Učiteljem nudi:


hitro ustvarjanje in organiziranje nalog ter preverjanje znanja brez papirja,



spremljanje, kdo je nalogo dokončal ali ne,



posredovanje povratnih informacij učencem ali



za enostavno komuniciranje z učenci.

Učencem pa omogoča, da si svoje izdelke ogledajo, dokončajo in oddajo ter
komunicirajo z učiteljem ali s svojimi sošolci. Vsa gradiva učnih ur pa so samodejno
shranjena v mapi Google Drive.
V učilnici lahko uporabljamo še druge Google aplikacije: dokumente, preglednice,
predstavitve, obrazce, Drive in Gmail.
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3.9

Moodle

Je odprtokodni sistem, ki ga šolski sistem v Sloveniji uporablja za postavitev spletnih
učilnic na slovenskih šolah. Je bogat z različnimi dejavnostmi za ustvarjanje spletnih
učnih okolij.

Slika 23: Moja Moodle spletna učilnica [26]

Delo v učilnici je zelo enostavno. Poljubno lahko spreminjamo barvo in velikost
pisave, pomikamo naloge levo ali desno, navzgor ali navzdol, nalogo napravimo skrito
- nevidno za udeležence, pri poljubnih nalogah lahko spremenimo vloge (učitelj,
učenec), naloge časovno omejimo ali jim omejimo dostop (z geslom ali brez). Na
spletni strani pa najdemo tudi zelo obširen slovenski priročnik za učitelje [27], kjer
je celotna učilnica podrobno opisana.
Učilnica omogoča spremljanje napredka učencev, sestavo kvizov, anket in
preverjanje ter ocenjevanje znanja. Lahko sestavimo klepetalnico, forum, dodamo
dokumente različnih oblik, povezave na spletne strani. Dodamo nalogo, ki jo časovno
omejimo, lahko jo ocenimo, učencem pa pošljemo povratno informacijo.
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3.10 Smart Notebook

Je programska oprema za ustvarjanje in pisanje po interaktivnih tablah Smart. V
zadnjih letih so sistem izpopolnili in združili pod licenco Smart Learning Suite [28],
ki združuje:


Smart Notebook (za ustvarjanje učnih ur in pisanje na i-table),



smart lap (izdelava različnih aktivnosti za učence, integrirana v Smart
Notebook),



smart response (omogoča uporabo elektronskih naprav, tablic in telefonov za
hiter odziv učencev na zastavljene naloge in igre, integrirana je v Smart
Notebook),



Smart Amp (učilnica v oblaku, zlahka jo integriramo v Google Clasroom).

Spletna verzija programa Smart Learning Suite Online omogoča učiteljem, da
ustvarijo interaktivne učne ure kar preko spleta in jih podelijo s svojimi učenci v
programu Smart Notebook, le-ti pa jih lahko predelajo s pomočjo telefona, tablice
ali na i-tabli skupaj z učiteljem (slika 24).

Slika 24: Smart Learning Suite Online [29]
Za delo z mobilno napravo potrebujemo kodo učiteljevega razreda. Učenci vstopajo
v učiteljev interaktivni razred na spletni strani classlab.com ali s pomočjo aplikacije,
ki so si jo naložili na svojo mobilno napravo.
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3.11 Blendspace

Je program, podobno kot Nearpod, za sestavljanje in oblikovanje novih učnih okolij.
Učitelj se prijavi na spletni strani https://www.tes.com/lessons in ustvari brezplačni
račun. V programu pripravi svoje učne ure obogatene s slikami, filmi, predstavitvami,
povezavami na splet. Dodaja lahko dokumente različnih formatov ter poskrbi še za
interaktivne naloge v obliki kvizov in dodajanja komentarjev oziroma odgovore na
zastavljena vprašanja. Dostopa lahko do velike knjižnice že pripravljenih učnih
dejavnosti, ki pa so sicer v angleščini.

Slika 25: Delovna površina programa Blendspace

Učence k dejavnosti povabi po elektronski pošti ali pa dejavnost integrira v spletno
učilnico. Lahko pa učenci vstopajo v dejavnost tudi s skeniranjem QR kode. Znotraj
programa si lahko učitelj oblikuje razrede, kamor vključi svoje učence. Tako so
dejavnosti razreda učencem vedno na voljo (če tako želimo). S programom
spremljamo delo učencev in njihov napredek. Učenci si tempo dela prilagodijo sami
tako, da je program zelo dobrodošel za otroke s posebnimi potrebami. V programu
lahko svoje dejavnosti ustvarjajo tudi učenci. Trenutno je aplikacija na voljo za
mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS.
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3.12 Quizlet

Je aplikacija, ki omogoča sestavo učnih kartic. Z njimi učenci utrjujejo posamezno
učno snov na različne načine: samostojno, v skupinah ali pa med seboj tekmujejo.
Ker se reševanje beleži, učenci in učitelj vedo, kje in kolikokrat so se zmotili oziroma
kje se učenci po znanju nahajajo. Program je zelo primeren za učne vsebine, kjer si
učenci morajo posamezna dejstva zapomniti.

Slika 26: Pozdravna stran programa Quizlet

Učitelj znotraj aplikacije učne kartice organizira v razrede in učna poglavja. Učenci
za delo potrebujejo mobilne naprave, učitelj pa jih k dejavnosti povabi po pošti ali
dejavnost integriramo kar v spletno učilnico. Lahko pa učne kartice sestavljajo tudi
učenci. Aplikacija je na voljo za vse mobilne naprave
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3.13 Quizizz

Uporabljamo za sestavljanje različnih kvizov, ki jih uporabljamo za popestritev učnih
ur. Lahko jih podelimo tudi za domačo nalogo. Učitelj si ustvari brezplačen račun na
https://quizizz.com/. Z uporabniškim računom dostopa do velike zbirke kvizov, ki
jih prilagodi svojemu namenu. Aplikacijo zlahka integriramo z drugimi spletnimi
učilnicami. Učenci dostopajo do kviza na svoji mobilni napravi z vstopno kodo, na
zaslonu pa vidijo vprašanja z odgovori. Učenec rešuje kviz individualno (tudi
skupinsko-tekmovalno) v svojem tempu, neodvisno od reševanja drugih. Rezultati
kviza so znani ob koncu reševanja tako za učitelja kot učenca, lahko pa omogočimo
učencem, da se reševanje kviza lotijo ponovno. Kviz pa lahko sestavljajo tudi učenci
sami in ga ponudijo v reševanje svojim sošolcem.

Slika 27: Pozdravna stran programa Quizizz
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3.14 Plickers

Aplikacija nam s pomočjo ene mobilne naprave omogoča preverjanje hitrih odzivov
na zastavljena vprašanja v razredu. V ta namen učitelj v programu oblikuje razrede
z učenci, kjer ima vsak učenec svojo kartico za podajanje odgovora. Učitelj vnaprej
pripravljena vprašanja (kviz) prikaže na tabli, učenci pa obračajo kartico v različnih
smereh in na takšen način podajo svoje odgovore. Kartica s kodo (slika 28) je na vseh
štirih straneh označena s črkami A, B, C in D, ki predstavljajo odgovore na zastavljeno
vprašanje. Največ težav lahko imajo učenci vsaj na začetku uporabe pri obračanju
kartic in podajanju odgovorov, učitelji pa pri skeniranju vseh kartic v razredu.

Slika 28: Kartica v programu Plickers z zaporedno številko 1

Učitelj z mobilno napravo skenira vse odgovore učencev. Rezultati se shranjujejo in
glede na to, da ima vsak učenec svojo kartico, lahko učitelj spremlja napredek
učenčevega znanja. Aplikacija je zelo dobro orodje za formativno spremljanje
znanja, anketiranje ali podajanje mnenj.
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4. Vključevanje računalniških aplikacij v pouk TIT

V nadaljevanju so predstavljeni programi in aplikacije pri pouku tehnike in
tehnologije ter njihova uporaba v razredu. Opisali smo didaktično uporabnost
programov, navedli omejitve uporabe in jih kritično ovrednotili.

4.1. Moodle

4.1.1 Didaktična uporaba programa

Učilnico in njene dejavnosti uporabljajo učitelji v vseh delih učne ure:


V uvodu v novo poglavje lahko učitelj preveri, koliko že vedo učenci o določeni
temi. V ta namen lahko učitelj pripravi kviz, klepet z učenci ali katero drugo
dejavnost, s katero bo ugotovil predznanje učencev in tako najbolje pripravil
dejavnosti za naslednje učne ure.



Pri usvajanju nove snovi učenci pripravijo predstavitve, zapise in druge
izdelke ali dejavnosti, ki jih odlagajo za to pripravljeno mesto v spletni
učilnici. Z dejavnostmi učenci dosegajo vse taksonomske stopnje, tudi višje s
pomočjo učitelja. Delo lahko poteka individualno ali v skupini.



Za ponavljanje in utrjevanje znanja pripravimo v učilnici kviz, slovar ali katero
drugo dejavnost, s katero utrdimo pridobljeno znanja. Dejavnosti so primerne
za vse taksonomske stopnje.



Kadar pa se znanje preverja ali ocenjuje, se najpogosteje uporablja
individualna učna oblika. Pripravimo kviz, anketo, ki vključuje naloge različnih
tipov z vsemi taksonomskimi stopnjami. Lahko pripravimo kviz tudi v drugih
programih in ga integriramo v spletno učilnico.
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4.1.2 Primer uporabe v razredu

V spletni učilnici smo ustvarili sklop z naslovom Umetne snovi (slika 29). Ker je to
novo področje pri tehniki in tehnologiji v sedmem razredu, smo usvajanje nove učne
snovi predvideli s sodelovalnim učenjem. Učenci s povezavo na spletno stran
preberejo, kje se srečujemo z umetnimi snovmi. Sledita nalogi, ki ju rešijo
individualno. Rešitvi nalog podajo v spletno učilnico. S klikom na nalogo učitelj
nalogo pregleda in oceni, če smo se tako odločili. Učencem posreduje komentar in
pridobljeno oceno.

Slika 29: spletna učilnica Moodle (osebi arhiv)

Pri dejavnosti Vrste umetnih snovi smo predvideli delo v skupinah in v spletni učilnici
tvorili povezavo na Padlet z istim naslovom.
V zaključku sklopa smo omogočili izdelavo slovarja za predviden sklop (slika 30).
Učenci v skupinah tvorijo slovar, s pomočjo katerega bodo sklop ponovili in tako
utrdili pridobljeno znanje. Ko je slovar zaključen, ga lahko natisnemo in razdelimo
učencem.
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Slika 30: Izdelava slovarja v spletni učilnici Moodle [27]

4.1.3 Kritično vrednotenje programa

Moodle spletna učilnica je še vedno najpogostejša spletna učilnica v slovenskih šolah.
Učiteljem nudi najbolj širok nabor dejavnosti, s katerimi lahko popestrijo učne ure.
Učenec lahko vedno dostopa do vsebin spletne učilnice, utrjuje ter ponavlja in se
tako pripravlja na ocenjevanje znanja. Tukaj učenci oddajajo svoje naloge,
seminarske naloge in druge izdelke, prejmejo pa povratno informacijo učitelja ali
oceno izdelka. Učitelj ima pregled nad vsemi prispelimi nalogami. Tako ni prenašanja
nalog (in računalniških virusov) s pomočjo prenosnih diskov (USB ključkov), saj se vse
naloge oddajo online.
Zelo dobra stran programa je, da večino aplikacij in drugih programov zlahka
vnesemo v Moodle kot nalogo oziroma dejavnost. Za delo v učilnici morajo učenci
tako v šoli kot tudi doma imeti na voljo računalnik ter internetno povezavo.
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4.2. Tinkercad

4.2.1 Didaktična uporaba programa

Program uporabljamo pri modeliranju in vizualizaciji izdelkov, kjer posegamo po
višjih taksonomskih stopnjah. Pri ustvarjanju s programom je zelo pomembno, da
lahko svoje delo učenci predstavijo sošolcem, kjer si ob znanih kriterijih dela sami
ovrednotijo ali vrstniško ovrednotijo svoje izdelke. Izdelke lahko do zaključka dela
izboljšujejo in pokažejo svoje znanje ter kreativnost. Upoštevamo načela
formativnega spremljanja znanja. Ker je program zelo enostaven za uporabo, ga
lahko uporabljamo že v drugi triadi pri izbirnem predmetu tehnika.
Če se učenci prvič srečajo s programom, ga uporabimo tudi pri usvajanju učne snovi,
kjer učence seznanimo z osnovnimi koraki v programu. Usvajanje programa
nadaljujemo z manjšimi projekti, dokler učenci ne usvojijo večino orodij za
ustvarjanje in vizualizacijo.
Program za električna vezja lahko uporabimo pri ponavljanju ter preverjanju znanja,
kjer učenci ob sestavljanju različnih električnih vezij utrjujejo usvojeno znanje.

4.2.2 Primer uporabe v razredu

V spodnjem primeru (slika 31) je oblikovana skupina Tehnika in tehnologija v 6.
razredu z dvema učencema.

Slika 31: Skupina Tehnika in tehnologija 6 [16]
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Učitelj z izbiro učenca v skupini preverja napredek učenčevega dela. Njegov izdelek
si lahko ves čas ogleduje iz različnih smeri ali pa ga pomaga oblikovati (slika 32).
Lahko izbere 3D tiskanje ali pa izdelek izvozi in shrani za 3D tiskanje ter rezanje.

Slika 32: Učitelj lahko pomaga oblikovati učencu izdelek [16]

Na spodnji sliki (slika 33) je predstavljeno enostavno električno vezje s stikalom, ki
ga sestavijo učenci v programu.

Slika 33: Električni krog izdelan v Tinkercadu [16]

Naše vezje, ki smo ga izdelali, lahko izvozimo in natisnemo kot sliko.
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4.2.3 Kritično vrednotenje programa

S programom ustvarjamo na računalnikih. Zato je potrebno, da ima vsak učenec na
voljo svoj računalnik, najbolje je, da uporabljamo kar računalniško učilnico s
projektorjem. V tako opremljeni učilnici imajo učenci možnost, da svoje delo
predstavijo tudi svojim sošolcem. Program je primeren tudi za uporabo tudi v nižjih
razredih osnovne šole, saj ima že vnaprej pripravljena telesa različnih oblik (npr.
kocke). Nove oblike učenec dobiva s sestavljanjem različnih teles.
Pri delu učitelja je zelo dobrodošla uporaba skupin oziroma razredov. V ta namen si
učitelj oblikuje razrede oziroma skupine (Groups). Če je učencev v razredu več,
znotraj razreda oblikuje skupine (lahko upoštevamo tudi normative in standarde za
oblikovanje skupin pri tehniki in tehnologiji), lahko pa je že sam razred skupina.
Dobra možnost za učitelja je, da sam prijavi učence za delo s programom, jim dodeli
gesla za vstop v program in tako ne bo nikoli težav s pozabljanjem gesel.
Pozitivna izkušnja s programom se pokaže tudi pri izdelovanju električnih vezij. Če
vezje ni pravilno sestavljeno, ne deluje (žarnica ne sveti, motor se ne vrti …). Učenec
mora razmisliti, kje je naredil napako in kaj mora narediti, da bo vezje delovalo.

4.3. SketchUp

4.3.1 Didaktična uporaba programa

Uporabljamo ga za modeliranje in vizualizacijo izdelkov pri vseh predmetih tehnike
v osnovni šoli (tabela 1), kjer posegamo po višjih taksonomskih stopnjah
(analiziranje, vrednotenje, ustvarjanje) in hkrati razvijamo metode ustvarjalnega
reševanja odprtih problemov. Program je najbolje vključiti v učni proces ob koncu
poglavij, ko učenci načrtujejo izdelek iz papirja, lesa, plastike, kovine. Uporabimo
korake formativnega spremljanja znanja, kjer si izdelke vrednotijo.
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Program nam nudi medpredmetno povezovanje (slika 34), saj ga lahko uporabimo
tudi pri matematiki, pri vizualizaciji geometrijskih teles (ploskovne in telesne
diagonale).

Slika 34: Sketchup Make in matematika (osebni arhiv)

4.3.2 Primer uporabe v razredu

Če želimo, da so učenci notranje motivirani in radovedni, mora biti pouk zanimiv ter
ustvarjalen. Zato je najbolje, da predmete za vizualizacijo in modeliranje izberemo
iz vsakdanjega življenja:


stojalo za telefon (slika 35),



stojalo za CD,



svečnik,



letalo (slika 36).

Učenci bodo ob ustvarjanju iskali boljše in vedno nove rešitve, ki bodo pripomogle k
izboljšanju izdelkov, še posebej če bodo ta izdelek tudi izdelali ali natisnili (3D).
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Slika 35: SketchUp - Stojalo za telefon (osebni arhiv)

Slika 36: SketchUp – Letalo (osebni arhiv)

Pri izbirnem predmetu risanje v geometriji in tehniki pa posegamo po večjih
kompleksnejših problemih (slika 37). Pomagamo si z video-vodiči.

Slika 37: SketchUp - Izdelava Iphona [30]
33

Tabela 1 : Uporaba programa Tinkercad in SketchUp pri pouku
Predmet

Vsebine

Operativni cilji
 zamisel skicirajo ali za oblikovanje
zamisli uporabijo programsko orodje za

Tehnikaneobvezni izbirni
predmet (druga
triada)

3d modeliranje

papirna gradiva,

 zamisel

les,

skicirajo

ali

modelirajo

z

grafičnim orodjem za 3d modeliranje in

umetne snovi

jo predstavijo
 oblikujejo zamisli predmetov in jih
načrtujejo
 skicirajo embalažno škatlo za izbran

načrtovanje predmeta iz
papirnih gradiv
Tehnika in
tehnologija 6. r.

predmet
 mrežo škatle narišejo z računalniškim

konstruiranje škatle

grafičnim orodjem
 oblikujejo in skicirajo idejo preprostega

načrtovanje izdelka iz lesa
Tehnika in
tehnologija 7. r.

uporabnega izdelka iz lesa
 oblikujejo in skicirajo idejo izdelka, jo

načrtovanje predmeta

predstavijo in utemeljijo

slika predmeta v prostoru
in njen pomen, skiciranje in
Tehnika in

risanje prizmatičnega

tehnologija 8.r.

predmeta

 narišejo sliko predmeta v prostoru z
računalniškim grafičnim programom za
3-razsežnostno modeliranje (3D)
 oblikujejo

načrtovanje predmeta iz
kovine:

in

skicirajo

zamisel

predmeta, jo predstavijo in utemeljijo

Risanje v geometriji in tehniki

4.3.3 Kritično vrednotenje programa

Za delo v programu SketchUp for Schools morajo tako učenci kot učitelj uporabljati
šolski naslov za spletno pošto (G Suite For Education). Tako se vsi izdelki avtomatsko
shranjujejo v Google Drive. Prav tako morajo imeti na voljo računalnike in internetno
povezavo.
Ker program ponuja izredno veliko možnosti, lahko učencem ponudimo tudi dan
dejavnosti, kjer se bodo s SketchUp še bolj podrobno seznanili in v njem ustvarjali
(primer Moja sanjska hiša).
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4.4. Kahoot

4.4.1 Didaktična uporaba programa

Uporabljamo ga skoraj v vseh delih učne ure:


v uvodnem delu, ko ugotavljamo, koliko učenci že vedo o določeni temi,



pri ponavljanju in utrjevanju pridobljenega znanja,



pri preverjanju in ocenjevanju usvojenega znanja.

Kviz lahko ponudimo učencem za reševanje doma – kot domačo nalogo. Možnost
domače naloge je ena izmed zadnjih nadgradenj programa (Challenge), kjer
določimo, do kdaj mora biti kviz rešen. Vse kvize tipa Challenge zlahka integriramo
z Google Classroom, saj nas program vodi do spletne učilnice, mi moramo samo
določiti, kje ga naj ''odloži''.
Učitelj lahko vedno dostopa do podatkov o reševanju kviza, ki so dostopni v excelovi
datoteki:


datum reševanja kviza,



število učencev, ki je reševalo kviz,



število vprašanj kviza,



odstotek pravilnih in napačnih odgovorov,



analiza odgovorov po učencih (dosežene točke oziroma pravilni in nepravilni
odgovori),



analiza kviza po vprašanjih.

Na takšen način lahko učitelj določi, kje se po znanju nahajajo njegovi učenci in
katere dejavnosti bo predvidel, da bo znanje učencev še nadgradil.

4.4.2 Primer uporabe v razredu

Kot primer poglejmo kviz z naslovom Električna vezja (slika 38). Sestavljen je iz treh
vprašanj, dodali smo možne odgovore, pravilnega tudi označili. Odgovarjanje na
posamezno vprašanje smo časovno omejili. V nastavitvah kviza smo še določili, da se
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vprašanja izvajajo po vrsti in da reševalec - učenec doda svoje ime (v nasprotnem
primeru je kviz anonimen).

Slika 38: Električna vezja-Kahoot [20]

Po aktivaciji kviza se vprašanja skupaj z odgovori pojavijo na i-tabli (slika 39), učenec
pa za odgovarjanje uporabi mobilno napravo (slika 40).

Slika 39: Kahoot na i-tabli [20]
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Slika 40: Kahoot na učenčevi mobilni napravi – telefonu (osebni arhiv)

4.4.3 Kritično vrednotenje programa

Program in aplikacija sta za otroke zelo privlačna, ker jih med reševanjem spremlja
glasba, ki jo lahko izklopimo, in ker je aplikacija narejena v zelo živahnih barvah.
Učenci kviz sprejemajo kot igro z veliko motivacijo za reševanje. Zato naj bo
predvsem kot podporno orodje za preverjanje znanja in napredka učencev, saj lahko
na takšen način določimo, kje imajo naši učenci težave oziroma kje potrebujejo
pomoč. Učencem reševanje kviza daje pozitivne občutke, motivira jih za nadaljnje
izobraževanje in jim je bolj všeč kot tradicionalno poučevanje [31]. Program lahko
uporabimo v vseh delih učne ure, nekoliko manj je primeren za ocenjevanje znanja.
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4.5. Socrative

4.5.1 Didaktična uporaba programa

Tako kot Kahoot lahko Socrative uporabimo v različnih delih učne ure. Najpogosteje
ga uporabljamo za ponavljanje in utrjevanje ter za preverjanje znanja. Lahko bi ga
uporabili tudi za ocenjevanje znanja, saj lahko učenčevo individualno reševanje
kviza tudi natisnemo (slika 44).
Program omogoča zelo dobro povratno informacijo učitelju, saj so poročila o
rezultatih kviza lahko podana kot:


dokument v excel formatu za celotno skupino, ki je reševala kviz (ime,
število doseženih točk, rezultati po nalogah, odstotek reševanja po nalogah
in po učencih);



dokument v pdf formatu, kjer imamo zbrane odgovore učencev za vsako
vprašanje posebej (zabeležen je pravilni odgovor in število odgovorov na
posamezno alinejo), (slika 41);

Slika 41: Del rezultatov kviza po vprašanjih (osebni arhiv)



dokument v pdf formatu za vsakega učenca posebej, v katerem je razvidno,
koliko točk je zbral, in odgovore na zastavljena vprašanja (slika 42).
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Slika 42: Rezultati preverjanja znanja učenca Uroša (osebni arhiv)

4.5.2 Primer uporabe v razredu

Sestavili smo preverjanje znanja o električnem toku (slika 43) s petimi nalogami v
sedmem razredu. Učenci ga bodo reševali ob koncu učne ure in tako preverjali
osvojeno znanje. Prva tri vprašanja so izbirnega tipa, zadnji dve pa zahtevata
odgovor na zastavljeno vprašanje.

Slika 43: Del kviza o električnem toku v programu Socrative
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Če učenci nimajo mobilnih naprav, preverjanje natisnemo in ga učenci rešujejo pisno
(slika 44).

Slika 44: Kviz v Socrative lahko tudi natisnemo (osebni arhiv)

Trenutno reševanje kviza spremljamo pri rezultatih kviza (slika 45). Pravilni rezultati
so obarvani zeleno, napačni z rdečo, vidi se napredek v reševanju nalog in zaključno
število točk.

Slika 45: Učitelj spremlja napredek in reševanje nalog [20]
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4.5.3 Kritično vrednotenje programa

Program je najbolje uporabiti za ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja.
Največja prednost programa je, da lahko učenčevo reševanje kviza natisnemo in tako
uporabimo tudi za ocenjevanje (učenec si izdelek prilepi v zvezek). Prav tako lahko
kviz v celoti natisnemo za učence, ki nimajo mobilnih naprav, in ga rešujejo v pisni
obliki. Zadovoljstvo pa daje tudi tvorjenje ''hitrih vprašanj'', ki jih nismo predvidevali
za reševanje v kvizu, a se med reševanjem kviza pokažejo kot nujna. Uporaba
programa v daljšem časovnem zaporedju, mogoče enkrat na teden, izboljša
povprečje ocene učencev, prav tako pa se dvigne razumevanje naučenega in aktivno
sodelovanje pri samem delu [32].
Edina šibka točka programa je, da ga ne moremo podeliti učencem za (domačo)
nalogo oziroma integrirati v spletno učilnico.

4.6. Nearpod

4.6.1 Didaktična uporaba programa

Program uporabljajo učitelji in prav tako učenci v vseh delih učne ure: pri
ugotavljanju predznanja, pri pridobivanju novih znanj, pri ponavljanju in utrjevanju
ter preverjanju znanja. Prav tako lahko uporabo programa ponudimo učencem, ki
svoje predstavitve zlahka integrirajo v Nearpod. Aktivnosti v programu okrepimo še
z različnimi interaktivnimi nalogami, ki učence spodbujajo k pridobivanju ali
utrjevanju pridobljenega znanja. V času uporabe programa učenci ves čas delajo z
mobilnimi napravami:


sledijo navodilom,



prebirajo učne vsebine,



preizkušajo druge aplikacije, ki so vpete v predstavitev,



si ogledujejo filme, ki so dani k predstavitvi,
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rešujejo različne interaktivne naloge.

Program ima na voljo tvorjenje vprašanj, ki zahtevajo odgovore, s katerimi
preverjamo višje taksonomske cilje.

4.6.2 Primer uporabe v razredu

Sestavili smo predstavitev Električni tok (slika 46), s pomočjo katerega si bodo učenci
najprej prebrali nekaj o električnem toku, potem bodo izvedli interaktivne poskuse
in rešili delovni list, ki ga bodo imeli pred seboj, v zaključku pa bodo rešili še dve
grafični nalogi. Reševanje nalog in napredek spremljamo poimensko na računalniku.

Slika 46: Delo z Nearpodom[22]

V predstavitev sta se vključila učenca Nina in Uroš. V nadaljevanju vidimo njuno
reševanje grafičnih nalog (sliki 47 in 48).
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Slika 47:Nearpod-reševanje naloge[22]

Slika 48: Nearpod-reševanje naloge [22]

Če ugotovimo, da imajo učenci še nekaj časa, jih zaposlimo še z dodatnimi vprašanji,
ki jih lahko tvorimo sproti. Na sliki 49 je zbirnik, ki ga prejme učitelj, ko vsi učenci
odgovorijo na vprašanje. Imena učencev lahko tudi zakrijemo in komentiramo
odgovore.

Slika 49: Nearpod - dodajanje aktivnosti [22]
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4.6.3 Kritično vrednotenje programa

Program je zelo dobrodošel za ustvarjanje učnih vsebin tako učiteljem kot učencem.
Na takšen način damo tudi učencem možnosti, da kreirajo učne vsebine bolj
interaktivno. Program uporabimo pri spoznavanju nove učne snovi, kjer lahko delo
diferenciramo, ko učencem omogočimo, da učenje in delo prilagodijo svojemu
tempu. Za delo v programu je najbolje uporabiti mobilne naprave z večjim ekranom
(tablice), saj je drugače delo z njimi (branje besedil, grafični izdelki-risanje,
povezovanje) zelo težko. Na žalost se nekatere možnosti programa zaklenejo po
preteku 30-dnevnega roka (in so plačljive) in preidejo v osnovni način dela, ki pa tudi
zadostuje za delo.

4.7. Mentimeter

4.7.1 Didaktična uporaba programa

Uporabljamo ga v vseh delih učne ure. Še posebej, kadar želimo preveriti, ali so nas
učenci aktivno poslušali med pridobivanjem novih učnih vsebin. Učence k reševanju
kviza povabimo na tri različne načine:


učencem posredujemo direktno povezavo na spletno stran (po elektronski
pošti, naložimo v Google učilnico …),



učenci si v spletni trgovini pridobijo aplikacijo in vanjo samo vnesejo kodo
naloge,



učenci na spletni strani poiščejo menti.com in vnesejo kodo.

V nastavitvah določimo, da učence skozi kviz in vprašanja vodi učitelj z namenom,
da rezultate posameznih vprašanj tudi komentira. Rezultati kviza so dani v pdf
formatu za vsako vprašanje posebej.
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4.7.2 Primer uporabe v razredu

Pripravili smo učno uro o kovinah in železu (slika 50). Predstavitev je podana kot
Powerpoint predstavitev.

Slika 50: Predstavitev - železo (osebni arhiv)

Ker nas zanima, kaj naši učenci o železu že vedo, uporabimo metodo viharjenja
možganov s pomočjo programa in mobilnih naprav. V ta namen v programu
pripravimo vprašanje za viharjenje možganov z možnostjo poljubnega odgovora
(slika 51). V nastavitvah izberemo, da lahko učenci odgovorijo večkrat.

Slika 51: Mentimeter - viharjenje možganov [23]

Pripravimo si jo na prvo stran predstavitve in jo zaženemo s klikom na povezavo.
Odgovori učencev so dani na sliki 52.
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Slika 52: Mentimeter - odgovori učencev [23]

Ob koncu ure preverimo, koliko so si učenci zapomnili. Pripravljena imamo štiri
vprašanja (slika 53). Na sliki 54 imamo podane odgovore na zadnje vprašanje.
Označen je pravilni odgovor.

Slika 53: Mentimeter – kviz [23]

Slika 54: Mentimeter - rezultati kviza [23]
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4.7.3 Kritično vrednotenje programa

S programom imamo možnost tvoriti vprašanja in iskati odgovore tudi na višjih
taksonomskih stopnjah. Prav tako lahko iz anonimnosti privabimo tudi tiste otroke,
ki so običajno bolj tiho in se neradi izpostavljajo v razredu. Učno uro z uporabo
programa lahko pripravijo tudi učenci sami. Naši učenci so navajeni pripravljati
različne Powerpoint predstavitve. Če k predstavitvi dodamo še IKT aktivnost z
uporabo mobilnih naprav, bo aktivnost učencev zagotovo višja kot pri samem
poslušanju. Predhodno moramo učence seznaniti s programom, ki pa ne zahteva
posebnega znanja, in je relativno lahek za uporabo.

4.8. Padlet

4.8.1 Didaktična uporaba programa

Uporabljamo ga v različnih delih učne ure z uporabo različnih učnih oblik.
V uvodnih učnih urah preverjamo, koliko predznanja učenci že imajo. Najpogosteje
na tem mestu uporabljamo individualno učno obliko. Ta korak lahko razumemo tudi
kot del formativnega spremljanja znanja. Padlet zelo dobro uporabimo pri
skupinskem delu v osrednjih delih učne ure, ko učence razdelimo v skupine. Vsaka
skupina dopolnjuje svoj stolpič z nalogo oziroma vprašanjem ali pa ima na voljo kar
svoj padlet. Skupina naj bo sestavljena iz 3 do 4 učencev, saj je v takšni skupini
največ sodelovanja [33].
Učence najlažje povežemo s Padletom, če jim posredujemo povezavo v elektronski
pošti ali pa nalogo ustvarimo v Google classroom ali kateri drugi spletni učilnici.
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4.8.2 Primer uporabe v razredu

Kot prvi primer uporabe v razredu si poglejmo, kako lahko preverjamo predznanje
učencev. Učencem smo na začetku sklopa zastavili tri vprašanja, ki so obarvana
(slika 55).

Slika 55: Padlet - električni krog [24]

Predvidevamo, da bodo na prvi dve vprašanji odgovorili, težave pa bodo imeli s
tretjim vprašanjem, saj odgovora na tretje vprašanje še ne poznajo. Osvežimo
usvojeno znanje in nadaljujemo pri vprašanju, na katerega učenci ne poznajo
odgovora.

Slika 56: Padlet - vrste umetnih snovi [24]
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V drugem primeru smo razred razdelili v skupine. Vsaka skupina raziskuje svoje
vprašanje in svoj stolpič tudi dopolnjuje (dokazi o učenju), (slika 56). Učitelj je v
vlogi mentorja, ki delo spremlja, daje koristne napotke in dodatna navodila.
Najlepše Padlet izvozimo kot sliko, ker je v barvah, v preostalih primerih je
enobarven.

4.8.3 Kritično vrednotenje programa

Program nudi odlično platformo za razmišljanje, kjer lahko vsak učenec poda svoje
mnenje (tudi anonimno). Tako učitelj omogoči, da razmišljajo tudi učenci, ki so
ponavadi bolj v ozadju. Uporabimo ga v začetku ure, s pomočjo viharjenja možganov,
in preverimo, koliko naši učenci o določeni teme že vedo. Odličen je pri uporabi ob
koncu poglavja, kjer damo možnost, da učenci sestavijo povzetek učne snovi in svoje
delo opremijo z vsemi možnimi viri (kar je dober pripomoček za otroke s posebnimi
potrebami). Učitelji ga uporabljajo tudi za sestavljanje kriterijev uspešnosti pri
formativnem spremljanju znanja.

4.9. Google Classroom

4.9.1 Didaktična uporaba programa

Je ena boljših spletnih učilnic, ki deluje na vseh računalnikih in mobilnih napravah.
Delo v njej je za učitelje in učence zelo enostavno. Učitelj se mora za delo v spletni
učilnici pripraviti. Izbrati mora, v katerem delu učne ure bo uporabljal spletno
učilnico (ali celo učno uro), katere naloge bodo učenci reševali in kateri bo morebiten
učenčev izdelek. V vseh primerih potrebujejo učenci mobilno napravo ali računalnik.
Spletno učilnico uredimo po razredih. Znotraj razredov tvorimo poglavja z
dejavnostmi. Delo na predavanjih je najpomembnejši del spletne učilnice. Tukaj
ustvarimo naloge, vprašanja in sklope (slika 57) .
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Slika 57: Google Classroom - delo na predavanjih [25]

S klikom na učenca spremljamo, katere naloge je učenec že opravil in kako napreduje
njegovo delo (slika 58).

Slika 58: Google Classroom - Spremljanje dela učenca [25]

4.9.2 Primer uporabe v razredu

Kot primer uporabe pri pouku si oglejmo nalogo Električni tok – uvod(slika 59), v
katero smo integrirali povezavo na Nearpod (glej poglavje 4.6.2). Učenci se pri učni
uri prijavijo v spletno učilnico ali pa do zastavljene naloge dostopajo kar s spletno
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povezavo, ki so jo dobili na elektronski naslov. Sledijo zastavljenim dejavnostim
posredovane s pomočjo programa Nearpod.

Slika 59: Ustvarjanje naloge v Google Classroom [25]

Delo učencev spremljamo pri nalogi (slika 60), kjer vidimo, da smo jo posredovali
dvema učencema, ki sta jo že rešila in oddala. Učencem posredujemo komentarje
na njihovo delo, če tako želimo.

Slika 60: Google Classroom – naloge učencev [25]
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4.9.3 Kritično vrednotenje programa

Program deluje samo s prijavo s šolskim elektronskim naslovom tako za učitelje kot
tudi za učence in je brezplačen. V veliki večini program učenci sprejmejo z
zanimanjem in si ga naložijo na mobilni telefon. Za večje projekte je najbolje imeti
mobilne naprave z večjim ekranom (tablice). S programom zlahka spremljamo delo
in napredek učencev, njihovo delo lahko ocenjujemo ali samo komentiramo. V
spletno učilnico pa lahko učencem naložimo različne naloge za ponavljanje in
utrjevanje znanja in tako pripomoremo k varovanju okolja (ne kopiramo). Kadar od
učencev zahtevamo, da napravijo izdelek, ga z mobilno napravo fotografirajo,
priložijo k nalogi ter nalogo oddajo učitelju v pregled. Največja vrednost programa
je, da lahko v učilnico integriramo veliko drugih (iz prejšnjih poglavjih) aplikacij in
programov.

4.10. Smart Notebook

4.10.1 Didaktična uporaba programa

Program lahko uporabljamo v vseh delih učne ure. Za ustvarjanje aktivnosti sta v
programu najpomembnejši ikoni Smart response in Smart Lab, če dejavnosti
ustvarjamo v Smart Notebook (slika 61) ali v spletni verziji Learning Suite Online
(slika 62).

Slika 61: Smart Response in Smart Lab v Smart Notebook
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Slika 62: Smart Lab in Smart Response v programu Smart Learning Suite Online [30]

Pri vseh aktivnostih v programu se učitelju pojavi značilno okno (slika 63), ki je lahko
vidno tudi učencem, če smo povezani z i-tablo. Učenci na takšen način dobijo
navodila za delo z mobilno napravo, spletni naslov in učilnico ter kodo učitelja. Na
levi učitelj vidi, koliko učencev se je prijavilo v aktivnost, in poimenski seznam
učencev, določi lahko, ali bo tempo dela določal sam ali ga bodo učenci (seveda, če
je nalog oziroma aktivnosti več).

Slika 63: Smart Learning Suite Online - navodila za učenca [30]

Ko se vsi učenci prijavijo na spletni strani v učiteljevo učilnico, le-ta požene
aplikacijo, ki jo učenci rešujejo glede na svoj tempo. Učitelj spremlja rezultate in
napredek učencev na računalniku (slika 64).
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Slika 64: Smart Lerning Suite Online - Smart Response live [30]

Učitelj dobi povratno informacijo o rezultatih posameznega vprašanja v nazorni
grafični predstavitvi (slika 65) in lahko vse rezultate skupaj z učenci pokomentira.

Slika 65: Smart Learning Suite Online - Smart Response rezultati [30]

Učitelj ima na voljo rezultate v excellovi datoteki, ki vsebuje podatke o reševanju
za vsakega učenca posebej. Povratno informacijo o reševanju po končani dejavnosti
prejmejo tudi učenci. Če so imela vprašanja odprt odgovor, se o teh vprašanjih
oziroma njihovih odgovorih posebej pogovorimo, saj pravilnost le-teh ni označena.
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4.10.2 Primer uporabe v razredu

Ob koncu učne ure za učence pripravimo aktivnost z dopolnjevanjem povedi (slika
66). Aktivnost bi lahko izvedli tudi na interaktivni tabli z razredom, ampak se
odločimo, da aktivnost izvedejo učenci samostojno na mobilnih napravah. Izberemo
povedi oziroma besedilo (lahko je to najpomembnejši povzetek učne ure). V besedilu
določimo besede, ki jih bodo učenci dopolnjevali ter poiščemo zanimivo temo
ozadja. Pravilnost reševanja se ugotavlja ob koncu aktivnosti.

Slika 66: Smart Lab - dopolnjevanje besedila [30]

Drugi primer uporabe mobilnih naprav pri pouku je aktivnost viharjenja možganov.
Učencem smo posredovali nalogo, naj se sprehodijo po razredu (s telefonom) in
poiščejo predmete, ki so iz umetnih snovi. Omejimo, koliko idej lahko posreduje vsak
učenec, in določimo, da se besede izpisujejo poljubno razporejeno po i-tabli (lahko
pa jih sami urejamo) (slika 67). Aktivnost nam daje veliko možnosti za pogovor o
umetnih masah z učenci po končani aktivnosti.
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Slika 67: Smart Learning Suite Online - viharjenje možganov [30]

4.10.3 Kritično vrednotenje programa

V programu je ogromno možnosti, kjer lahko učitelj razvije vso svojo kreativnost, ki
jo potrebuje in vnaša v pouk. Ob vsaki uporabi IKT v razredu mora premisliti, ali bo
uporabil skupinsko delo (lahko tudi individualno), delo na i-tabli ali pa se bo poslužil
individualnega dela z mobilnimi napravami. Škoda le, da po preteku licence program
deluje v omejenem načinu in so nekatere možnosti omejene. Šole morajo licence za
polno delovanje programa kupiti.
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5. Zaključek

Učitelj se v današnjem času večinoma izobražuje sam ob računalniških programih in
aplikacijah, ki ga zanimajo in so zanimivi za njegov predmet. Veliko se jih zaveda,
da je delo z IKT napravami za učence zanimivo, privlačno, pa vendar se še vedno
majhen delež učiteljev odloča za njihovo uporabo. Razlogi so lahko različni, od
učiteljevega časa, IKT opreme učitelja, internetne povezave in tudi tega, da so
programi in aplikacije večinoma v angleškem jeziku.

Med programi, ki so

predstavljeni v magistrski nalogi, so vsi primerni za pouk tehnike in tehnologije.
Uporabljamo jih lahko v različnih delih učne ure in z različnimi učnimi oblikami.
Programa za načrtovanje, oblikovanje in vizualizacijo predmetov Tinkercad in
SketchUp uporabljamo z računalnikom. V ta namen učenci uporabljajo računalniško
učilnico, delo pa mora biti organizirano tako, da lahko vsak učenec uporablja svoj
računalnik in ustvari svoj izdelek. V Tinkercadu imamo sami možnost ustvariti
uporabniške račune učencem tako, da nikoli ni težav s pozabljanjem gesel. Delo
učencev lahko spremljamo kar s svojega računalnika. Na drugi strani imamo SketchUp
For School, ki učencem daje temelje za kasnejše poklicne možnosti (gradbeništvo,
arhitektura). Mogoče je dobro, da v drugi triadi uporabljamo Tinkercad, ki ima že
vnaprej pripravljene gradnike, učenci pa jih zlagajo in poljubno oblikujejo. V tretji
triadi uporabljamo SketchUp, ki ima na voljo tudi notranje oblikovanje prostora in
vse pripadajoče elemente.
V računalniški učilnici uporabljamo tudi spletno učilnico Moodle. Delo v tej učilnici
lahko organiziramo tudi skupinsko (ali dvojice). Uporabimo lahko tudi prenosnike.
Vse ostale aplikacije in programe predstavljene v magistrski nalogi učenci
uporabljajo na svojih mobilnih napravah (tablicah in telefonih). Večina potrebuje
tudi internetno povezavo.
Ob vpeljevanju aplikacij v pouk je potrebno upoštevati znanje in sposobnosti učencev
za njihovo uporabo. Verjetno je učitelj tehnike prvi, ki lahko učence vpelje v svet
uporabe računalniških programov in aplikacij za pouk (ne samo tehnike).
Učenci morajo imeti priložnost, da tudi sami sestavijo kviz (Kahoot) ali pripravijo
aktivnost (Nearpod, Mentimeter). Uporabimo lahko ključne strategije formativnega
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spremljanja znanja, medvrstniško vrednotenje ter dokaze o učenju. Če k temu
dodamo še uporabo IKT pri pouku tehnike in tehnologije, potem smo aktivirali učence
ne samo za pametno uporabo mobilnih naprav, ampak da postanejo drug drugemu
pomoč in vir poučevanja.
Za učence je zelo pomembno, da se lahko k vsebinam, ki so se jih že učili, vrnejo,
bodisi v zvezku, delovnem zvezku, na mobilni napravi. V ta namen uporabljamo
Padlet - zid, kjer učenci gradijo svoje znanje sami ali skupaj z drugimi. Na zid
zapisujemo kriterije uspešnosti in se vrnemo na ta isti zid, ko znanje preverjamo in
ocenjujemo. Zid izdelujejo vsi učenci in vsem je na voljo.
Pri delu z IKT napravami lahko učenci pristopajo individualno ali skupinsko, odvisno
od učne teme. Kadar preverjamo znanje, naj aktivnosti potekajo individualno, v
preostalih primerih pa naj bo čim več skupinskega dela, kjer si pomagajo pri uporabi
IKT naprav ali pri uporabi aplikacij in programov (ker so v angleščini).
Veliko zgoraj naštetih programov in aplikacij lahko dodamo kot naloge v spletni
učilnici. Uporaba spletne učilnice je stvar osebne odločitve. Nekateri učitelji že vrsto
let uspešno uporabljajo Moodle, uveljavlja pa se tudi Google Classroom.
Kateri program in aplikacijo bomo kje uporabljali in v kolikšni meri je odvisno od
učitelja. Učitelj mora slediti učnim ciljem in standardom. Ob koncu učne ure mora
preveriti, v kolikšni meri so bili ti usvojeni. Če so bili učni cilji in standardi znanja s
pomočjo IKT dobro usvojeni, je prav, da take aktivnosti vnašamo v pouk tehnike in
tehnologije.
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