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Povzetek
Sistem varnosti in zdravja pri delu je strukturiran proces za zmanjševanje poškodb in
bolezni v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo in ustvarjanje ustreznega
delovnega okolja.
V skoraj 30 letih nenehnega razvoja uporabe osebnega računalnika so se začele
kazati tudi negativne plati dolgotrajne uporabe osebnega računalnika. V mnogih
raziskavah je dolgotrajno sedeče delo z uporabo računalnika prepoznano kot eden
ključnih vzrokov za pojavnost bolečin v hrbtu in vratnem delu. Na zdravstvene
težave pri sedečem delu opozarjajo raznovrstni statistični podatki o bolniški
odsotnosti, invalidnosti in mišično-kostnih obolenjih.
Na podlagi predpisov in ocene tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare, ki jo
podjetje izdela, se določijo roki za periodiko teoretičnega izobraževanja in
praktičnega usposabljanja delavcev za varno in zdravo delo.
Internetno izobraževanje ponuja nove možnosti dostopa do znanja in sodobne načine
učenja. Razvijati lastne e-učne vsebine za potrebe pridobivanja lahko dostopnih
znanj, je zaradi bogate ponudbe na trgu v večini primerov nesmiselno.
V strokovnih krogih varnosti in zdravja pri delu takih gradiv še ni mogoče zaznati,
zato smo se odločili za pripravo elektronskega gradiva, ki bo pripomoček za
teoretično izobraževanje zaposlenih za varno delo in ergonomijo v pisarni. V nalogi
bomo predstavili pripravo in konkretno izdelavo e-gradiva za varno delo in
ergonomijo v pisarni v programskem orodju CourseLab, ki je bilo posredovano
pisarniškim delavcem. Na podlagi tega izobraževanja smo izvedli raziskavo, kjer
smo se dotaknili več področij in sicer, od analize zdravstvenega stanja delavcev,
njihovega vedenja in odnosa do ergonomije pri delu ter o učinkih in koristi
izobraževanja samega. Podatke pridobljene z elektronsko anketo smo v analitičnem
delu naloge analizirali s pomočjo programa SPSS.
Predmet raziskave so bili delavci upravno-administrativnih služb, operativni vodje
in drugi pisarniški delavci v različnih podjetjih, za katera opravljamo storitve
varnosti in zdravja pri delu kot zunanje pooblaščeno podjetje.
Namen raziskave je tudi izpostaviti področja, ki kažejo na možnosti in zanimanje
delavcev za sprejemanje novosti, kot je e-izobraževanje tudi za področje varnosti in
zdravja pri delu ter ugotoviti smiselnost izdelave še drugih e-gradiv s tega področja.

Ključne besede
Varnost in zdravje pri delu, ergonomija, mišično-kostna obolenja, e-izobraževanje, eučno gradivo, program CourseLab.

Abstract
The safety and health system at work is a structured process with the aim to reduce
injuries and diseases deriving from work to the minimum level and to create a
suitable working environment.
In almost 30 years of a continued development of computer use the negative sides of
the long-term use of a personal computer started to show. Many researches show that
the prolonged work in a sitting position, when using the computer, is one of the root
causes of back pain and pain in the neck area. Health problems deriving from work
in a sitting position are reflected in statistical data, concerning sick leave, disability
and muscle-bone disorders.
In accordance with provisions and injury risk management, produced by a company,
the time limits are fixed for a frequency of theoretical education and practical
training of the employed for the safe and healthy work.
Education via internet offers new possibilities of access to the knowledge and to
modern learning methods. To develop your own e-learning content for the
production of easily accessible knowledge is useless due to a rich supply on the
market.
Within expert circles conducting the activities concerning safety and health at work,
such material is not yet available, that is why we have decided to prepare the
electronic material, which will be useful for the theoretical education of the
employed about safe work and ergonomics in the office. In this paper the preparation
and the elaboration of e-material for safe work and ergonomics in the office in
software CourseLab that was referred to the office workers, is presented. On the
basis of this training we made the research, in which we have tackled many areas,
starting from the analysis of the medical condition of the employed, their behaviour
and the attitude towards ergonomics at work and towards the effects and benefits of
such education. The data, acquired with electronic survey was analysed in analytical
part of the paper with a SPSS computer program.
The object of research were the employed in the administrative jobs, operational
leaders and other office workers in different companies, for which we perform the
services of safety and health at work as the external authorised company.
The purpose of the research is to define the areas, that show the possibilities and
interest of workers to accept new features, such as e-learning also for the area of
safety and health at work and to decide whether it is advisable to produce other ematerial from this field.

Keywords
Safety and health at work, ergonomics, muscle-bone disorders, e-learning, e-learning
material, programme CourseLab.
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PODROČJA
V mnogih raziskavah je dolgotrajno sedeče delo z uporabo računalnika prepoznano
kot eden ključnih vzrokov za pojavnost bolečin v hrbtu in vratnem delu. Na
zdravstvene težave pri sedečem delu opozarjajo raznovrstni statistični podatki o
bolniški odsotnosti, invalidnosti in mišično-kostnih obolenjih.
Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta skušamo delo čim bolj prilagoditi
človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma preprečiti
morebitne škodljive učinke na zdravje.
Delo naj se uredi tako, da se zmanjšajo utrujenost, monotonija, neugodje, zdravju
škodljivi vplivi, nevarnost za poškodbe, itd. To pomeni, da je delovno mesto
individualno prilagojeno tistemu, ki na njem dela. Zagotovi naj se udobje in
vsestranska prilagojenost delovnega mesta človeku. S humanizacijo dela, se med
drugimi pozitivnimi učinki, poveča tudi učinkovitost, kar naj bi bilo vodilo
delodajalcem, da svojim delavcem to omogočajo.
Pogosta mišična utrujenost in bolečine, ki jih delavci občutijo kljub morebiti dobri in
ergonomski delovni opremi, so posledica več urnega statičnega dela in redkega
izvajanja aktivnih odmorov med delom.
Delavci se tem težavam lahko izognejo, če so ustrezno seznanjeni s problematiko in
dovolj poučeni o načinu za varno delo, čemur je e-izobraževanje z lastnim e-učnim
gradivom, ki je osnova za našo raziskovalno nalogo, tudi namenjeno.

1.2 OPIS PROBLEMA
Sistem varnosti in zdravja pri delu je strukturiran proces za zmanjševanje poškodb in
bolezni v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo in ustvarjanje ustreznega
delovnega okolja.
V skoraj 30 letih nenehnega razvoja uporabe osebnega računalnika, so se začele
kazati tudi negativne plati le-tega.
Na podlagi ocene tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare, ki jo podjetje izdela,
se določijo roki za periodiko teoretičnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja
delavcev za varno in zdravo delo.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po
programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo
vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
Iz praktičnih izkušenj nam je znano, da se takšna izobraževanja, ki se običajno
ponavljajo vsaki dve leti, izvajajo dokaj nekvalitetno iz več razlogov:
•

Na prvem mestu bi z gotovostjo lahko trdili, da je za delodajalce varnost in
zdravje pri delu področje, ki ga ne obravnavajo dovolj resno in temu primerno
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zanj namenijo absolutno premalo časa. Še posebej, če gre za na videz nenevarno
delo, kot je delo v pisarni. Njihovo vodilo pri tem je predvsem zadovoljitev
minimalnih zakonskih obveznosti, kaj več pa je zgolj zapravljanje denarja in
njihovega dragocenega časa.
•

Med razloge moramo žal navesti velikokrat nestrokoven in nezanimiv pristop
strokovnih delavcev, ki ta izobraževanja izvajajo. Po možnosti na izobraževanje
povabijo čim večje število delavcev, da je dogodek ekonomsko upravičen,
premalo pa je individualnega posvečanja delavcem in praktičnega usposabljanja
ter svetovanja na konkretnih delovnih mestih.

•

Ne nazadnje bi lahko kot razlog navedli še pogosto nezanimanje delavcev samih,
to pa ravno zaradi slabih »vzorcev« tega izobraževanja iz preteklosti.

Delovna mesta v pisarnah so dokaj podobna (veljajo namreč enake zakonitosti in
merila za urejanje delovnega mesta in za način dela ne glede na podjetje), zato smo
se odločili, da program usposabljanja za varno in zdravo delo implementiramo v eučno gradivo, ki bo uporabno za različna podjetja, kjer taka delovna mesta so.
Delavci v pisarnah uporabljajo računalnik in internet, kar je osnovni pogoj za eizobraževanje.

1.3 PREDSTAVITEV OKOLJA
Predmet raziskave so pisarniški delavci. Naše podjetje opravlja strokovne naloge s
področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in je pogodbeno vezano na
približno dvajset podjetij, od tega 5 srednjih in ostala manjša podjetja. Poleg teh, se
opravljajo storitve tudi za druga podjetja po naročilu. V desetih letih našega
delovanja se je takih, po obsegu in dejavnosti raznolikih podjetij, nabralo preko
dvesto.
Pri izbiri kandidatov za raziskavo smo se v večjih podjetjih dogovorili z vodstvom
podjetja in s pomočjo kadrovskih služb pridobili elektronske naslove. Pri manjših
podjetjih smo v večini primerov vzpostavili direkten kontakt s kandidati. Nekaj
naslovov njihovih znancev in prijateljev, ki prav tako opravljajo delo z
računalnikom, so nam posredovali kandidati sami. Vsem kandidatom smo
posredovali elektronsko gradivo, ki smo ga sami izdelali.
E-učno gradivo je izdelano v programskem orodju CourseLab s pomočjo internetnih
virov in druge strokovne literature s področja varnosti in zdravja pri delu ter
ergonomije.
Gradivo, ki je vsebinsko obširno in strokovno poglobljeno, uporabnikom ponuja
možnosti, da se seznanijo z negativnimi posledicami dolgotrajnega sedečega dela z
računalnikom, hkrati pa jih seznanja s pravilnim načinom dela in najnovejšimi
tehnološkimi dosežki ergonomske pisarniške in računalniške opreme.
E-gradivo je osnova za raziskovalno delo v magistrski nalogi.
Čas izobraževanja so si delavci izbirali sami, oziroma so ga lahko prilagodili
svojemu delu. V multimedijskem gradivu smo kandidate že na začetku usmerili z
navodili za delo in jih seznanili s potekom dela.
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Podatki raziskovalne naloge, pridobljeni v elektronski anketi, ki je izdelana z
orodjem Adobe Reader, so vneseni v računalniško bazo podatkov in statistično
obdelani z analitičnim programom SPSS Statistics 17.0.
Za e-izobraževanje in izpolnitev anketnega vprašalnika je vsak posameznik imel na
voljo najmanj 6 tednov. Anketni vprašalnik je v elektronski obliki dodan ob
zaključku gradiva, hkrati pa je dostopen na spletni strani našega podjetja, enako kot
gradivo samo. Izpolnjeni anketni vprašalniki so se zbirali preko elektronske pošte.

1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Raziskave kažejo, da dolgotrajna vsakdanja uporaba računalnika škodljivo vpliva na
zdravje uporabnika. Prisilna, statična in dolgotrajna drža, ki je prisotna pri tem, se
odraža v različnih zdravstvenih težavah, ki jih najpogosteje zaznamo kot različne
oblike bolečin v posameznih delih telesa. Številne statistike in raziskave (OSHA,
Eurostat) kažejo, da smo postali statična družba, ki ima vse več bolezenskih težav,
povezanih s premalo gibanja.
Predpostavljamo, da z ustreznim izobraževanjem delavcev pri uporabi računalnika,
lahko v veliki meri preprečujemo njihove zdravstvene težave povezane z delom.
Omejitve raziskave:
E-gradivo je dokaj obsežno, nekateri delavci pa si zaradi intenzivnosti dela težko
vzamejo dovolj časa, da bi gradivo v celoti predelali. Povratne informacije o tem,
smo pridobili le pri tistih delavcih, s katerimi smo kasneje opravili intervju.
Pri uporabi multimedijskega gradiva se lahko pojavijo težave zaradi premajhne
zmogljivosti nekaterih računalnikov ali zato, ker nekatera podjetja omejujejo dostop
do internetnih vsebin.
Predstavitveno orodje CourseLab podpira samo brskalnik Microsoft IE, mnogi
uporabljajo druge spletne brskalnike, v katerih pa zagon gradiva ni mogoč.
Pri nekaterih kandidatih se opazi slabše znanje uporabe programskih orodij in
računalnika na sploh (obvladajo samo svoja področja in interno programsko opremo
podjetja), zato so se v nekaterih primerih pojavljale težave pri sami uporabi gradiva
in pri povratnem pošiljanju anket.

1.5 METODE DELA
V magistrski nalogi bomo uporabili:
•

Metodo zbiranja podatkov (anketiranje, intervjuji);

•

metodo prikazovanja podatkov (grafično in tabelarično);

•

metode analiziranja podatkov s statističnim programom SPSS;

•

hi-kvadrat test povezanosti;

•

test razlike aritmetičnih sredin.
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2 IZOBRAŽEVANJE ZA VZD V PODJETJIH
2.1 POMEN IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV ZA VZD
Varnost in zdravje pri delu (VZD) je interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z
varnostjo, zdravjem in blagostanjem ljudi, ki sodelujejo pri delu ali zaposlitvi.
Posredno se ukvarja tudi z zaščito sodelavcev, družinskih članov, delodajalcev,
oskrbovalcev, bližnjih sosesk in drugih članov javnosti, na katere vpliva delovno
okolje.
Ugodni delovni pogoji ter ustrezna in varna delovna mesta vplivajo na dobro počutje
in zdravje zaposlenih, s tem pa na njihovo motivacijo in učinkovitost dela. Sistem
varnosti in zdravja pri delu je strukturiran proces za zmanjševanje poškodb in bolezni
v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo ter ustvarjanje ustreznega delovnega
okolja.
Pogosto navajani razlogi skrbi za zdravje in varnost pri delu so:
•

Moralni - zaposleni in drugi v delovnem okolju naj se pri delu ne izpostavljajo
nevarnosti.

•

Gospodarski - mnoge vlade se zavedajo, da neustrezne delovne razmere
pomenijo za državo velike stroške (npr. izplačila socialnih zavarovanj, stroški
zdravstvene oskrbe in izguba zaposljivosti delavca). Zaposlitvene organizacije
imajo stroške tudi ob nesrečah pri delu (npr. pravne kazni, globe, kompenzacijska
škoda, čas preiskave, zastoj proizvodnje, izguba naklonjenosti delovne sile,
strank in širše skupnosti).

•

Pravni - varnost in zdravje pri delu zahtevajo različni predpisi.

Kako vzpostaviti učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, kje pričeti z
delom, kakšen pristop uporabiti, kako motivirati sodelavce, so vprašanja, s katerimi
se srečujemo, ko se odločamo za vzpostavitev le-tega.
Delno lahko ta vprašanja rešujemo z učinkovitim izobraževanjem določenih ciljnih
skupin zaposlenih v podjetju, kot so operativni vodje, vodilni delavci in drugi
predstavniki vodstva, ne nazadnje pa ima velik pomen izobraževanje in usposabljanje
delavcev samih.

2.2 PRAVNI VIDIK IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV ZA VZD
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi
delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in
novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči
spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje delavcev se mora opraviti samo v zgoraj navedenih primerih. Nobena
periodična usposabljanja torej niso predpisana. To usposabljanje lahko delodajalec
zagotovi na dva načina:
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•

Z osebo oziroma osebami, ki so pri njem zaposlene in izpolnjujejo določene
pogoje;

•

to mu lahko zagotovi zunanja institucija, ki ima od Ministrstva za delo družino in
socialne zadeve (MDDSZ) pridobljeno ustrezno dovoljenje za delo.

Delodajalec lahko usposabljanje izvede sam, če so pri njem izpolnjene zahteve za
izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so predpisane v
18., 19. in 48. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - Ur.l. RS, št.
56/99) in Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje
strokovnih nalog varnosti pri delu (Ur.l. RS, št. 42/03). Za ta namen so pomembne
predvsem naslednje zahteve:
•

Da zaposluje (velja pogodba o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR)
in ne različne pogodbe civilnega prava) osebo ali osebe, ki izpolnjujejo
predpisane zahteve za strokovnega delavca;

•

da izpolnjuje zahteve, ki so v pripadajočem pravilniku predpisane za tiste
subjekte, ki želijo pridobiti dovoljenje za delo na področju varnosti in zdravja pri
delu, ki ga izdaja MDDSZ, vendar tega dovoljenja ne potrebuje;

•

da ima v pisni obliki izdelano ustrezno metodologijo ter postopke, programe in
učno snov, ki so potrebni za ustrezno izvedbo usposabljanj;

•

da ima na razpolago ustrezne prostore, učne pripomočke, literaturo, obrazce,
testno gradivo, idr., kar je potrebno za ustrezno izvedbo usposabljanj.

V kolikor za usposabljanje na določenih posameznih specialnih področjih sam nima
ustreznih strokovnjakov ali se tako odloči iz drugih razlogov, lahko angažira v ta
namen tudi ustrezne zunanje subjekte (pravne ali fizične).
Če delodajalec ne izpolnjuje prej navedenih pogojev, mora izpolniti predpisane
obveznosti preko zunanjega subjekta, ki ima od MDDSZ pridobljeno ustrezno
dovoljenje za delo. Ta zunanji subjekt mora v sodelovanju z delodajalcem izdelati
ustrezen program usposabljanja, zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo usposabljanja
(prostor, učne pripomočke, literaturo, obrazce, …) ter zagotoviti ustrezne strokovne
osebe, ki bodo to izvedle. Tudi v tem primeru se lahko za posamezne specialne
primere pod že navedenimi pogoji angažira sodelovanje ustreznega tretjega subjekta
(pravne ali fizične osebe).
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po
programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo
vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
Program usposabljanja mora vsebovati vse značilnosti delovnega mesta, oziroma
delovnih mest, za katere se usposabljanje izvaja. Če se zaradi novih oblik in vrst
nevarnosti izkaže potreba po obnavljanju in spreminjanju vsebine programa za
usposabljanje, se mora v tem smislu spremeniti program in obnoviti, oziroma
dopolniti tudi usposobljenost delavcev.
Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec
na delovnem mestu.
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Iz navedene določbe sledi, da mora biti usposabljanje teoretično in praktično ter, da
morata biti obe usposobljenosti preizkušene na delovnem mestu. To določbo se mora
razumeti v širšem in predvsem v smislu, da mora biti vsak delavec usposobljen za
izvajanje natančno tistega dela, ki ga dejansko opravlja. Kljub zelo velikemu številu
mogočih delovnih aktivnosti, vidik teoretičnega usposabljanja in tudi preizkusa
znanja ni problematičen, ker se to praviloma izvaja v učilnicah. Nekoliko zahtevnejši
je praktični del usposabljanja, saj se praviloma izvaja na konkretnem delovnem
mestu, v posebnih primerih pa tudi na drug ustrezen način (ustrezna simulacija
dejanskih delovnih razmer), s katerim se zagotovi prikaz varnega in zdravega načina
izvajanja del. Isto velja tudi za kasnejše preverjanje praktične usposobljenosti.
Praktično usposabljanje in preverjanje znanja mora voditi, oziroma izvajati strokovna
oseba (v smislu ZVZD) delodajalca, po potrebi pa mora sodelovati tudi ustrezna
strokovna (v tehničnem smislu) oseba delodajalca, to je pogosto kar delavcu
nadrejena oseba.
Vidik praktičnega usposabljanja in preverjanja tega znanja je lahko problematičen
tudi takrat, ko usposabljanje izvajajo zunanji izvajalci. Ti namreč pogosto ne poznajo
v zadostni meri vseh posameznih delovnih aktivnosti delodajalca. Zato je nujno, da
se program tega usposabljanja pripravi in izvede v sodelovanju z delodajalcem
(oziroma njegovimi strokovnimi in odgovornimi osebami), po potrebi pa tudi še s
tretjimi strokovnjaki, specialisti za določena, posebno problematična področja. Tako
za strokovne (v tehničnem smislu) in odgovorne osebe delodajalca, kot tudi za
morebitne sodelujoče tretje osebe ni potrebno izpolnjevanje zahtev in pogojev za
″strokovne delavce″ v smislu ZVZD.
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične
usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene
tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste
delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene
okvare pogostejše.
Rok za občasne preizkuse za to kategorijo delavcev ne sme biti daljši od dveh let.
Torej je obveznost delodajalca za periodične preizkuse teoretične in praktične
usposobljenosti za varno delo, ne pa tudi obveznost periodičnega izvajanja takega
usposabljanja. Odločitev o tem, ali bo obdobno izvajal samo preizkuse znanja, ali bo
periodično izvedel tudi usposabljanje, je prepuščena delodajalcu.
Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in za
delavce brezplačno.

2.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR
Glede na zakonska določila, da inšpektor za delo nadzira izvajanje ZVZD, je v
njegovi pristojnosti, da lahko presodi, oceni, preveri in tudi praktično preizkusi vse
vidike usposabljanja delavcev za varno delo, odredi ustrezne ukrepe ter tudi izreče
ustrezne sankcije.
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Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzoru odredi uskladitev
programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste
nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzoru odredi
tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.
Inšpektor bo ob nadzoru vsekakor tudi presodil ustreznost izvedenega ocenjevanja
tveganj ter s tem v zvezi tudi ustreznost opredelitve delovnih mest, na katerih se bo
izvajala periodika preizkušanja znanja.
V zvezi z inšpekcijskim nadzorom nad izvajanjem obravnavane obveznosti
delodajalca je pomembno, da ob nadzoru delodajalec predloži na vpogled naslednjo
dokumentacijo:
•

Izjavo o varnosti z izvedenim ocenjevanjem tveganj,

•

evidence o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega
znanja,

•

metodologijo (če izvaja usposabljanje sam delodajalec), programe usposabljanja,
literaturo, učno snov, …,

•

dokumentacijo (npr. zapisnike), iz katere bo razvidno kdo je usposabljanje
organiziral in izvedel ter kdo je pri tem sodeloval, kdo se je usposabljanja
udeležil, dokazilo o vsebini in času trajanja usposabljanja in dokazila o uspešno
izvedenih preizkusih znanja.

Inšpektor ob nadzoru v izjavi o varnosti preveri ustreznost izvedenega ocenjevanja
tveganj za posamezno delovno mesto, oziroma skupino sorodnih delovnih mest ter v
zvezi s tem tudi ustreznost, oziroma skladnost vsebine programa teoretičnega in
praktičnega usposabljanja z zaključki, ki iz ocenjevanja tveganj izhajajo.
Načini dokazovanja glede ustreznosti posameznih obveznosti sicer niso predpisani,
morajo pa biti taki, da v prvi fazi prepričajo inšpektorja, ki izvaja nadzor, kasneje pa
v primeru potrebe tudi še morebitne druge subjekte, predvsem tožilce in sodnike, če
pride do morebitnih kazenskih ali odškodninskih postopkov. Vsekakor pa so v ta
namen najustreznejši ustrezno oblikovani in od vseh vpletenih podpisani pisni
dokumenti.

Elizabeta Korošec: E-izobraževanje za varno delo in ergonomijo pisarniških delavcev

stran 7

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3 ERGONOMIJA DELA V PISARNI
Odločilnega pomena za zdravo in prijetno delo, je pravilno urejeno in organizirano
delovno mesto. Delovna mesta so si med seboj zelo različna, kot so različna dela, ki
se opravljajo v proizvodnih, trgovskih ali storitvenih dejavnostih. Težnja, da se
delovno mesto prilagodi psihofizičnim sposobnostim posameznika, je že zelo stara, v
sedanjem času pa vedno bolj aktualna.
"Ergonomsko osveščena podjetja", ki s pravilno oblikovanim delovnim mestom ne
koristijo samo posameznikom, ampak dolgoročno prinašajo tudi finančno korist,
povečajo produktivnost, zmanjšajo odsotnost z dela ter povečajo motivacijo in
zadovoljstvo pri delu. To v končni fazi tudi poveča ugled podjetja.
Beseda ergonomija izhaja iz grških besed ERGON, ki pomeni DELO, in NOMOS,
ki pomeni načelo ali ZAKON. Njen pomen je prvi opredelil poljski učenjak, filozof
in naturalist Wojciech Jastrzebowski, ki je ergonomijo opisal kot »znanost o delu«.
Združenje znanstvenikov "BCPE iz leta 1997 – Board of Certification in Professional
Ergonomics" je Jastrzebowskijev koncept dopolnilo takole: »Ergonomija je veja
znanosti o človeških sposobnostih (navadah), omejitvah lastnih človeških pravic in
ostalih človeških značilnosti, ki so primerne, ustrezne za ustvarjanje in oblikovanje.
Ergonomično oblikovanje je veda o sestavi orodij, strojev, sistemov, nalog, dela in
okolja za varno udobno in efektivno človeško uporabo« (Gimnazija Kranj, 2009).
V nadaljevanju bomo bolj natančno predstavili ergonomsko oblikovanje pisarniških
prostorov.

3.1 PRAVNE PODLAGE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI
DELU V PISARNI
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Osnovne zahteve izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), ki ima
jasen cilj: zagotoviti varno in zdravo delo.
Nekoliko idealiziran cilj tega pristopa so tako urejena delovna mesta in tako vodeni
delovni procesi, da se bo delavec, ki bo delal polno delovno dobo po preteku tega
časa upokojil le postaran, ne pa poškodovan ali bolan zaradi škodljivih učinkov
delovnega mesta ali okolja.
Namen ZVZD je zaščititi zdravje in življenje delavcev, hkrati jim določa pravice in
dolžnosti, večji del Zakona pa prinaša obvezna pravila ravnanja predvsem za
delodajalca.
S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z
varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
vseh delovnih mestih in zajemajo vse delavce, ki so kakorkoli vključeni v delovni
proces pri delodajalcu.
Temeljna načela ZVZD
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Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, v ta
namen pa mora izvajati ustrezne ukrepe.
Najpomembnejši ukrepi so:
•

Preprečevanje nevarnosti pri delu,

•

obveščanje in usposabljanje delavcev,

•

ustrezna organizacija dela,

•

zagotavljanje potrebnih materialnih pripomočkov.

Delovno mesto in delo samo mora biti prilagojeno telesnim in duševnim zmožnostim
delavca, prav tako morajo tudi delovno okolje in sredstva za delo zagotavljati varnost
in ne smejo ogrožati delavčevega zdravja.
Ukrepi za varno delo
Delodajalec je dolžan delavce pošiljati na usmerjene preventivne zdravstvene
preglede (predhodne in obdobne), ki se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja,
delovne zmožnosti delavca, zaradi preprečevanja nezgod pri delu in izven dela,
poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in invalidnosti.
Analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta
Analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta je diagnostična metoda, s katero
ugotovimo kaj delavec dela, v kakšnih delovnih razmerah, s kakšnimi delovnimi
sredstvi in kako dela, kakšne so vrste in stopnja obremenitev, kakšna je posamezna
obremenjenost posameznih organskih sistemov, katere duševne ter telesne lastnosti
in zmogljivosti so potrebne ter kakšna je stopnja zdravstvene ogroženosti in tveganja
za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni. (Inštitut za varstvo pri delu in varstvo
okolja, 2004).
Analizo in zdravstveno oceno delovnega mesta izvajajo strokovni timi, ki jih
sestavljajo:
•
•
•

Pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa,
pooblaščena strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu v podjetju,
predstavniki podjetja (tehnologi, oz. drugi ustrezni strokovnjaki, poznavalci
delovnih mest).

Vzgoja in izobraževanje za varno delo
Vzgoja in izobraževanje za varno delo se pričenja že pri usposabljanju za poklicno
delo in se nadaljuje kot usposabljanje v nadaljnjem izpopolnjevanju na delovnem
mestu.
Na prvem mestu je predvsem vzgoja delavcev za njihovo zdravje in sicer za:
•
•
•
•

Ohranitev in krepitev zdravja,
širjenje informacij o zdravju s posebnim poudarkom na dvigu storilnosti,
razvoj medsebojnih odnosov,
izboljšanje življenjskih razmer, itd.
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Pravilnik o varnem delu pred računalniškim zaslonom
Podzakonski predpis, ki se nanaša na “delovno mesto z računalnikom”, je Pravilnik
o varnosti in zdravju s slikovnim zaslonom, ki določa, da mora delodajalec:
•
•
•

•
•

•
•

Izdelati in sprejeti izjavo o varnosti, ki vključuje tudi oceno tveganja za delovna
mesta z računalnikom;
zagotoviti skladnost delovnih mest z zahtevami priloge pravilnika;
usposabljati delavce za varno in zdravju neškodljivo delo z računalnikom (ob
prvi razporeditvi na delovno mesto in pri izvedbi vsake spremembe na delovnem
mestu);
organizirati delo tako, da je čim bolj raznoliko (raznolikost delovnih nalog, krajši
in daljši aktivni odmori…);
seznanjati delavce z zahtevami, ukrepi in drugimi informacijami za varnost in
zdravje pri delu z računalnikom (vključno s pomenom in potekom aktivnih
odmorov);
posvetovati se z delavci in njihovimi predstavniki glede ukrepov;
zagotavljati zdravstvene preglede oči in vida delavcev pri pooblaščenem
zdravniku in sicer:
•

pred začetkom dela na delovnem mestu z računalnikom,

•

v časovnih intervalih, ki jih določi pooblaščeni zdravnik,

•

na zahtevo delavca, če ta zazna težave, ki bi bile lahko posledica dela z
računalnikom;

•

omogočiti delavcu možnost specialističnega pregleda oči in vida, če pooblaščeni
zdravnik ugotovi, da je potreben;

•

delavcu zagotoviti posebne korekcijske pripomočke, če se ugotovi, da z uporabo
običajnih korekcijskih pripomočkov ni moč odpraviti težav z očmi in vidom.

Delavec, ki ga Pravilnik pokriva je oseba, ki:
•

•

Pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali oseba, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca, ali opravlja
samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost in oseba, ki pri delodajalcu
opravlja delo zaradi usposabljanja;
uporablja računalnik najmanj polovico polnega delovnega časa.

Poznamo pa seveda delovna mesta, kjer delavci tudi opravljajo dela na računalniških
sistemih, pa jih ta Pravilnik ne pokriva – izjeme, te pa so:
•

Voznikove kabine in kabine, iz katerih se krmilijo vozila ali stroji (žerjavi,
mostna dvigala, CNC stroji…),

•

računalniški sistemi na prevoznih sredstvih (vlaki, avtobusi, letala, ladje...),

•

računalniški sistemi za javno uporabo (bankomati, informacijski zasloni…),

•

prenosni sistemi, ki niso namenjeni za redno delo na delovnem mestu (prenosni
računalniki...), računski stroji, blagajne in druga oprema z majhnim zaslončkom
(kalkulatorji, pisalni stroji, voltmetri, ampermetri…).
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3.2 ERGONOMSKO OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST
Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta skušamo delo čim bolj prilagoditi
človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma preprečiti
morebitne škodljive učinke na zdravje.
Ergonomija dela zahteva, da se opravi študij dela, to pomeni, da se proučuje delovno
mesto in delavca. Predmet proučevanja delovnega mesta so naloge, delovne razmere
in zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec. O tem, kakšne lastnosti mora imeti
delavec, se sklepa na podlagi podatkov iz proučevanja delovnega mesta. (Lipičnik,
1993, 102–109).
Cilj študije in analize dela je ugotavljanje preobremenjenosti delavcev, oziroma
njihovo izpostavljenost tveganjem za zdravje.
Delo naj se uredi tako, da se zmanjšajo utrujenost, monotonija, neugodje, zdravju
škodljivi vplivi, nevarnost za poškodbe, itd. To pomeni, da je delovno mesto
individualno prilagojeno tistemu, ki na njem dela. Zagotovi naj se udobje in
vsestranska prilagojenost delovnega mesta človeku. S humanizacijo dela se, med
drugimi pozitivnimi učinki, poveča tudi učinkovitost. Humanizacija je odpravljanje
neskladij med pridobljenimi vrednotami in cilji ter možnostmi za njihovo uresničitev
(Kaltnekar, 1996, 314−320).
Poznamo sedem področij ergonomskega oblikovanja dela in delovnih mest, kot je
razvidno iz slike 1.
Antropometrično oblikovanje delovnih mest
Njegov cilj je prilagoditev elementov delovnega mesta telesnim meram človeka. Z
antropometričnim oblikovanjem delovnih mest se zmanjšajo obremenitve mišic,
skeleta in krvnega obtoka delavca, kar dolgoročno zmanjša verjetnost pojava
poklicnih bolezni in celo invalidnosti.
Psihološko oblikovanje delovnih mest
Delavcu zagotavlja prijetno delovno okolje. Tudi majhne spremembe lahko močno
vplivajo na počutje delavca, blažijo padec koncentracije in motivacije za delo ter
sproščajo napetosti zaradi monotonosti dela.
Dejavniki, ki vplivajo na psihološko oblikovanje delovnih mest, so:
•

Barva v delovnem okolju (nežni pomirjujoči toni, barvna domiselnost pri grobih
stenah, stropih…),

•

zelenje v delovnem okolju,

•

glasba, ki naj bo primerno izbrana, brez govora,

•

dobra delovna klima v smislu medčloveških odnosov.
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ANTROPOMETRIČNO

•

PSIHOLOŠKO

•

EKOLOŠKO

•

FIZIOLOŠKO

•

OBLIKOVANJE,

ORGANIZACIJSKO

OBLIKOVANJE, KI
USTREZA
ZAHTEVAM
VARSTVA PRI
DELU

Slika 1: Ergonomsko oblikovanje delovnih mest
Vir: Polajnar in Verhovnik, 2000
Ekološko oblikovanje delovnih mest
Tudi ti dejavniki vplivajo na počutje in storilnost delavcev. Pri delu se pojavljajo
obremenitve zaradi dejavnikov okolja, to je toplotnih dejavnikov, razsvetljave, hrupa,
fizičnih obremenitev in sevanja. Ekološko oblikujemo delovno mesto tako, da so
obremenitve čim manjše.
Fiziološko oblikovanje delovnih mest
Obsega prilagajanje metod dela človeškemu telesu. Upoštevamo, da so fizične
obremenitve delavcev posledica metod dela, ki vplivajo na storilnost dela. Izkoristek
človekovega dela se poveča, če se zmanjša obremenitev pri delu, kar je naloga
fiziološkega oblikovanja delovnih mest.
Informacijsko oblikovanje delovnih mest
Pomembni delovni elementi, predmeti in sredstva v okolju delavca morajo biti vidni
in v ustreznem barvnem tonu. Delovno mesto, opremljeno z zvokom, mora imeti
glasnost primerno naravnano, glede na slušne sposobnosti delavca, ker le tako lahko
omogočimo najboljše zajemanje informacij.
Organizacijsko oblikovanje delovnih mest
Namen tovrstnega oblikovanja delovnih mest je prilagajanje delovnega časa
biološkemu dnevnemu nihanju učinka z organizacijo režima odmorov in
usposabljanja za delo. Sem spada opredelitev posameznih nalog ter ureditev ljudi in
delovnih priprav.
Oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti pri delu
Pri tem je treba upoštevati vse ukrepe za preprečevanje poškodb in nesreč pri delu.
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Za uspešno in humano oblikovanje delovnega mesta je torej potrebno:
•

Temeljito poznavanje človeka in njegovih zmožnosti za izvajanje dela,

•

sodelovanje med psiho-fiziologi, zdravniki dela, antropologi in biomehaniki
(vpliv mehaničnih sil v organizmu na človekovo gibanje pri delu),

•

poznavanje delovnih mest in metod dela, kar zahteva sodelovanje arhitekta in
tudi tehnologa,

•

zagotovitev normalnega okolja in zanesljivosti pri delu,

•

preprečevanje in blažitev negativnih vplivov okolja s pomočjo varnostnih
inženirjev in osveščenostjo zaposlenih (Leila, 2009).

Slika 2: Oblikovanje delovnih mest
Vir: Controliss ® Blinds, 2010
Odločilnega pomena za zdravo in prijetno delo je pravilno urejeno in organizirano
delovno mesto. Biti mora dovolj prostorno, zračno, svetlo in udobno. Razsvetljava
mora dati dovolj svetlobe in ne sme negativno vplivati na vid uporabnika. Tudi hrup
naj ne moti zbranosti in jezikovnega sporazumevanja (Habinc, 2004).
Osnovna pravila udobja na delovnem mestu (Moj micro, 2009):
•

Hrbtenica naj bo vzravnana, hrbet naslonimo na stol (sedimo tako, da je kot med
telesom in nogami večji ali enak od 90°),

•

zgornji del rok naj bo ob telesu, kot v komolčnem sklepu naj bo večji ali enak
90°, vendar ne večji od 110°, podlaket naj bo skoraj vodoravno,

•

sedež stola ne sme pritiskati sklepa za kolenom,

•

kot v kolenskem zgibu naj bo večji ali enak 90°, vendar ne večji od 110° (noge v
kolenskem sklepu naj bodo nekoliko odprte),

•

sedeti je potrebno tako, da so stopala v celoti na tleh oziroma na podstavku za
noge,

•

vrat naj ne bo nagnjen preveč naprej ali nazaj, kolikor se le da se, se je potrebno
držati vzravnano,

•

zaslon ali monitor naj bo od naših oči oddaljen 40−70 cm,

•

zaslon naj ne gleda preko roba mize,
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•

tipkovnica naj bo od sprednjega roba mize oddaljena 5−10 cm, da lahko pred
tipkovnico naslonimo zapestja rok,

•

miza mora imeti nastavljivo višino, tako da se višina prilagodi velikosti delavca,

•

prosta delovna površina mora biti dovolj velika – meriti mora vsaj 80 cm v
globino in biti mora stabilna,

•

na splošno bi morali uporabniki računalnikov redno vključevati odmore in
uporabljati čim več "zelenih" računalnikov, ki se avtomatično preklopijo v
mirovanje, poleg tega pa s površine zaslona stalno brisati delčke prahu in saj.

Zavedati se moramo, da tudi povsem optimalno delovno mesto pred računalnikom ni
namenjeno temu, da bi za njim prebili ure in ure. Za telo in koncentracijo je koristno,
če delavec vsaj vsako uro vstane in se nekaj minut giblje.
3.2.1

ERGONOMSKO OBLIKOVANO PISARNIŠKO POHIŠTVO

Ergonomično osveščeno podjetje ve, da je pravilna izbira pohištva velikega pomena
za zdravo in učinkovito delovno okolje. Delovno mesto naj bi bilo funkcionalno,
fleksibilno, ergonomsko, oblikovalsko domišljeno in ne nazadnje tudi ekonomsko
upravičeno. Še posebej pomembno je ergonomsko oblikovanje miz in stola. Za
zdravo delo v pisarni je predvsem pomembno ergonomsko prilagojeno pohištvo. To
naj se prilagaja telesu, naj bo moderno, ekonomično in praktično. Namen
oblikovanja pisarne kot delovnega mesta, je zmanjšati napore, ki jih delo od
zaposlenih zahteva, hkrati pa tudi zmanjšati izgube časa in materiala. K udobnejšemu
in bolj zbranemu delu v pisarni lahko torej pripomore tudi ergonomično pohištvo.
Pisarniški stol
Sedenje pred računalnikom je ergonomično, kadar lahko ob vzravnani drži in
pravokotnem upogibu kolen stopala plosko položimo na tla, hkrati pa imamo
komolce upognjenih rok v višini tipkovnice. Ko izbiramo stol, moramo paziti, da
naslonjalo nudi oporo srednjemu in spodnjemu delu hrbtenice (slika 3).

Slika 3: Stol po meri človeka
Vir: Leila, 2010
Ergonomsko pravilno oblikovan stol se prilagaja telesu in njegovim gibom tako, da
je medenica pravilno podprta, drža hrbtenice pa sproščena in naravna. Oblazinjeni
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deel (sedež inn hrbtni nasslon) naj boo iz naravn
nih materiallov, ki omoogočajo kro
oženje
zrraka in odvvajanje toploote. Priporooča se tudi uporabljanj
nje mehanizzma za dvig
ganje,
sppuščanje in nagibanje sedeža
s
in hrbbtnega naslona.
Sllika 4 prikaazuje še neekaj značilnnosti ergonomičnega stola
s
in siccer normativ
ve za
m
možnosti
nastavitev ustrezne višinne sedala in naslonjaala, globinoo sedala, nagibe
n
naaslonjala inn sedala. Naastavitev vsseh možnostti delovnegga stola morra biti preprosta,
hiitra in zanessljiva.

Slika 4: Errgonomsko oblikovan stol
s
Vir: Gimnazija
G
Krranj, 2009
Šee pri najbolljšem ergonnomsko obllikovanem stolu
s
pa ne smemo poozabiti, da noben
n
seedeč položaj
aj ni dober za
z daljše obbdobje. Če lahko
l
prilaggodimo višinno svoje miize in
deelamo stojee in sede, too storimo vsaj
v nekajkrrat na dan. Če tega nee moremo storiti,
vssaj vstanimoo in se sprehhodimo, kerr tako razgib
bavamo svooje telo.
Piisarniška miza
m
Osnovni prinncip pri izbbiri dobro oblikovane
o
mize je, da
d se mora miza prilagajati
m
človek
k prilagajatti, da bi lahkko delal za mizo.
m
člloveku in nee ravno obraatno, da se mora
Errgonomska načela oblikovanja deelovnih sisttemov določajo, da moora imeti človek
m
možnost
spreeminjati svoojo držo medd sedečo in stoječo.
Ljjudi je trebba izobrazitii, kako praavilno uporaabljati mizoo. Ergonom
mski strokov
vnjaki
prriporočajo 2 do 4 sprem
membe držee na uro. Prri tem naj ne
n bi stali vveč kot 20 minut.
m
Izzogibati se moramo
m
dollgotrajnemuu statičnemu
u sedenju inn tudi stanjuu.
Višina mize se mora prilagajati
V
p
s
stolu
in mo
ora biti zmeeraj prilagoojena posam
mezni
naalogi.
Prriporočljivaa višina mizze za odrasle je med 72
2 in 75 cm, pri delu s tipkovnico pa se
prriporoča nekkoliko nižjaa miza (Gim
mnazija Kran
nj, 2009).
V tabeli 1 so priporočenne nastavitvee višine mizze, glede naa višino uporrabnika
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Višina uporabnika (cm)

Višina mize (cm)

155

63

157

64

159

65

161

66

163

67

165

68

167

69

169

70

171

71

173

72

175

73

177

74

179

75

181

76

183

77

185

78

187

79

189

80

Tabela 1: Priporočena višina pisarniške mize
Vir: Gimnazija Kranj, 2009
Lastnosti ergonomične mize so (Gimnazija Kranj, 2009):
•

Miza mora imeti nastavljivo višino, da se lahko prilagodi velikosti uporabnika,

•

globina mize mora biti takšna, da je zaslon oddaljen od oči približno 50 cm,

•

zaslon naj ne sega čez zadnji rob mize, zato mora biti miza dovolj velika,

•

višina mize naj bo primerno visoka ali naj vsebuje nastavljiv podstavek za
tipkovnico in miško. Višina naj bo takšna, da je drža rok pravilna (kot 90º v
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komolcu), pred tipkovnico mora biti na mizi vsaj 8 cm prostega prostora za oporo
dlanem.
•

Prostor za noge naj bo dovolj širok in globok.

•

Višino mize prilagodimo tako, da lahko obe nadlakti počivata na mizi.

•

Sedimo zelo blizu mize in poskrbimo, da naše delovno področje ni večje od tega,
česar se lahko dotaknemo z rokami, pri tem pa zgornji del roke še vedno
sproščeno visi ob telesu. Izogibajmo se rednemu iztegovanju po oddaljenih
predmetih.

•

Poskrbimo, da imamo dovolj prostora pod mizo in da se lahko z nogami prosto
gibljemo, ne da bi se pri tem zadeli v računalnik, vreče, koš za smeti, podstavek
in podobno.

•

Ko beremo ali pišemo, nekoliko dvignemo mizo, saj tako delo zahteva večji
napor za oči kot delo s tipkovnico. Če pri tem lahko spremenimo tudi naklon
mize, bomo s tem tudi razbremenili ramenske in vratne mišice.

•

Poskrbimo, da kabli ne visijo prosto z mize, saj nas lahko v veliki meri ovirajo.
Tako je tudi lažje čistiti prostor, čiščenje pa pripomore k dobri klimi v prostoru.
Če imamo možnost stati, to storimo nekajkrat na dan, saj bomo s tem
razbremenili hrbet in prekrvavili celotno telo.

•

Sodobne pisarniške mize imajo zaobljeno obliko, ki pri delu omogoča lažje
gibanje, ter hitrejši in bolj prilagodljiv dostop do vseh pripomočkov, ki jih
potrebujemo pri delu.

•

Miza mora biti stabilna tudi takrat, ko izvlečemo vse predale.

•

Miza naj bo urejena in praktična, ker je tudi to odraz spoštovanja do dela. Sicer
pa obstajajo tudi manjše pisarniške mize z manjšo delovno površino, ki jim
rečemo računalniške mizice in so posebej prilagojene za namestitev računalnika.
Te mize imajo nastavljiv predal za tipkovnico (izvlečena polica), razna naslonjala
za zapestje, nastavljiv podstavek za noge, za monitor, držalo za dokumente in
telefon.

Slika 5: Ergonomsko oblikovana pisarniška miza
Vir: Afc Industries,inc., 2010
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Opora za noge
Opora za noge mora biti zagotovljena vsakemu delavcu, ki to želi. Biti mora dolga
najmanj 450 mm in široka 350 mm, dovolj visoka, stabilna, nedrseča in mora
delavcu omogočati udoben položaj in naklon nog. (Pravilnik o varnosti in zdravju pri
delu s slikovnim zaslonom, 2000).
Če nimamo ravno pravega podstavka za noge (slika 6), lahko uporabimo tudi star
telefonski imenik ali kakšno debelejšo knjigo.

Slika 6: Opora za noge
Vir: Manutan, 2010
Držalo za besedilo
Da se izognemo zdravju škodljivi in utrudljivi drži telesa, je treba pisarniška delovna
mesta opremiti tudi s primernimi držali za besedila, ki naj bodo dovolj velika, da
nanje naslonimo predloge s tekstom, ki ga vnašamo v računalnik. Podloga mora biti
tudi stabilna, da se besedilo ne trese.

Slika 7: Držali za besedila
Vir: Leila, 2009
3.2.2

RAČUNALNIK PO MERI ČLOVEKA

Z ergonomsko ureditvijo računalniškega delovnega mesta skušamo delo čim bolj
prilagoditi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma
preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje.
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Zddravo in prijetno
p
deelo ob račuunalniku moramo
m
zaddostiti z vvnaprej praavilno
oppremljenim prostorom
m, izbiro praave opremee, njenim razporedom
r
m in organizzacijo
deela.

Slikka 8: Ergonnomično dello z računallnikom
V Workpllace Health
Vir:
h Solution, 2010
2
Prrenosni račuunalniki obbičajno nisoo ergonomsk
ko ustrezni za dolgotraajnejše delo
o, ker
prri tem trpijoo zapestja, roke,
r
ramenna in tudi hrbet.
h
Poleg tega je zelo težko nasstaviti
usstrezno oddaljenost in naklon
n
zasloona glede na
n smer gleddanja (slika 9).

Slika 9: Prenosni raču
unalnik na mizi
m
Vir: N.C
C. Industriall Commissio
on Safety Buulletin, 20100
Prri uporabi prenosnih
p
raačunalnikovv naj se upo
orablja dodaatna opremaa, kot sta no
osilec
inn ločena tipkkovnica, karr kaže slika 10.

Slika 10:
1 Prenosnni računalnik na namizznem nosilcuu z ločeno ttipkovnico
Virr: Pc Hand,
d, 2009
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Zaslon
Zaslon je v bistvu edina prava povezava med računalnikom in uporabnikom. Je edini
del računalniške opreme, ki je neposredno povezan z uporabnikom in vpliva na
njegovo počutje. Da bi preprečili neprijetne glavobole, utrujenost in pekoče oči,
moramo zaslon pravilno namestiti. Zaslon namestimo naravnost pred nami, oddaljen
za dolžino roke, in sicer v višini oči (zgornja vrstica besedila mora biti v višini oči,
zato da bodo ramena bolj sproščena, oči pa bodo večkrat mežikale in se tako vlažile).
Pri zaslonu je pomembno, da je nastavljiv po višini in nagibu, da ga lahko
premikamo v vodoravni in navpični smeri in je vrtljiv. Barvni ton zaslona naj se
sklada s preostalim pisarniškim okoljem. Zaslon postavimo v položaj, kjer drugi
predmeti ne bodo ovirali pogleda nanj. Najprimernejše so črne črke na belem ozadju,
njihova velikost pa nastavljiva vsakemu uporabniku posebej, sicer pa tako, da
ustrezajo našim očem. Umetna svetloba naj bo čim bolj podobna dnevni (Pravilnik o
varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, 2000).

Slika 11: 24“ LCD zaslon
Vir: Monitorji enaA, 2010
Lastnosti dobrega zaslona (Moj micro, 2010):
•

Zaslon se mora zlahka in prosto vrteti ter nagibati v skladu s potrebami
operaterja,

•

ohišje zaslona naj bo barvno usklajeno z ostalimi elementi delovnega okolja in
brez odbojnega bleska in odsevov, ki bi lahko povzročali uporabnikovo
nelagodje,

•

ima naj visoko grafično ločljivost, znaki na zaslonu morajo biti dobro opredeljeni
in jasno oblikovani, primerne velikosti in z ustreznim razmikom med znaki in
vrsticami. Najboljše so črne črke na belem ozadju.

Pravilna namestitev zaslona (Moj micro, 2010):
•

Zaslon naj ne bo usmerjen pravokotno na uporabnikov pogled, temveč rahlo
nagnjen nazaj, nikakor pa ne naprej. Višino monitorja nastavimo tako, da sta
glava in vrat v nevtralni poziciji, prva vrstica na zaslonu naj bo 10−15 cm nižja
od oči (položaj, kot pri branju revije).
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•

Odboji na zaslonu morajo biti minimalni. Če na zaslonu vidimo svoj odsev, to
pomeni, da se svetloba od njega odbija, dostop zunanje svetlobe omejimo z
zastori.

•

Kontrast slike na zaslonu in okolici naj ne bo prevelik. Nameščen naj bo tako, da
pogled na zaslon ne motijo ostali predmeti in barvni kontrasti v tem prostoru.
Zaslon ne sme biti osvetljen bolj, kot so drugi predmeti (če je presvetel, lahko
izniči nastavitev kontrasta in srednjo svetlobo).

•

Velikost in upodobitev predstavljenih znakov na zaslonu nastavimo tako, da
ustreza našim očem.

•

Monitor naj bo oddaljen na optimalni vidni razdalji med 50 in 70 cm od telesa
(iztegnjena roka).

•

Monitor postavimo naravnost predse, da se izognemo obračanju in ukrivljanju
telesa in vratu.

Tipkovnica
Od tega kako tipkamo, so v veliki meri odvisne poškodbe, ki so lahko povezane z
uporabo tipkovnice. Eden od dejavnikov za katere zdravniki pravijo, da vodijo do
poškodb zaradi ponavljajočih se gibov, je sila, s katero pritiskamo na tipkovnico.
Fiziatri opozarjajo, da se je mnogim poškodbam zaradi ponavljajočih se gibov
mogoče izogniti, če si ustrezno uredimo delovno okolje.
Tudi na pogoste odmore med tipkanjem ne smemo pozabiti. Zato naj bo tipkovnica
pri zaslonu ergonomska, kar pomeni, da mora biti pregledna, dobro čitljiva, taka, ki
omogoča, da bo delo čim manj utrujajoče in ne bo napak. Tipkovnica in zaslon
morata biti ločena.
Tipkovnica mora biti stabilna in ne sme drseti. Višina tipkovnice, ki je merjena na
srednji vrsti črk, ne sme presegati 30 mm. Postavimo jo poševno pod kotom največ
15° na mizo, vendar pa mora biti na delovni mizi ali delovni površini pred tipkami
najmanj 10 cm proste površine za oporo rok. Če želimo tipkovnico premikati in
prilagajati, to ne sme biti omejeno s sredstvi priključitve in z dolžino kabla.
Priporočljiva je tipkovnica svetle barve, brez leska, tipke in simboli na tipkah pa
morajo biti jasno označeni in razpoznavni. Klasična, najbolj pogosto uporabljena
tipkovnica, zaradi prisilne drže preveč obremenjuje dlani in roke. (Pravilnik o
varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, 2000).

Slika 12: Klasična tipkovnica
Vir: Dominia, 2010
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Da se izognemo tovrstnim težavam, lahko uporabljamo tipkovnice, ki so deljene na
del za levo roko in na del za desno roko. Pri taki tipkovnici sta bloka obrnjena
navzven in tako uporabniku ni treba več upogibati zapestij. Roki torej ne ležita druga
ob drugi, temveč malo bolj narazen, kar nam omogoča bolj sproščeno držo pri
pisanju.

Slika 13: Ergonomična tipkovnica
Vir: Newegg.com, 2010
Računalniška miška
Tudi miška, kot naprava za vnašanje podatkov, nam lahko povzroči bolečine v dlani
ali celo vnetje sklepnih ovojnic. Pomembno je, da nam miška udobno leži v dlani in
ustreza velikosti roke. Na tržišču obstajajo miške za velike ali majhne roke, za
desničarje ali levičarje. Tipke na miški naj bodo lahko dosegljive in lahko uporabne.
Paziti moramo, da bo cela dlan, od dlanskih blazinic do konice prstov, ležala na
miški čimbolj ravno, celotna podlaket pa naj leži na pisalni mizi. Potreben je tudi
dober stik med miško in podlago, zato podlage za miško ne položimo na kup papirja.
Podjetja, ki skrbijo za ergonomijo pri proizvodnji svojih izdelkov za širšo populacijo,
so razvila vertikalno ergonomsko miško, pri kateri je uporabnikova roka v
nevtralnem položaju in tako je manj možnosti za težave v zapestju (sindrom
zapestnega kanala).

Slika 14: Ergonomične miške držijo roko v bolj nevtralnem položaju
Vir: Evoluent VerticalMouse 3 Rev 2 Ergonomic Mouse, 2009
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MIKROKLIMATSKI DEJAVNIKI PISARNIŠKEGA OKOLJA

Osvetlitev
Delovno mesto v pisarni mora biti oblikovano tako, da viri svetlobe, kot so okna,
svetilke ali druge svetlobne odprtine in svetleče površine, ne povzročajo
neposrednega bleščanja ali motečega zrcaljenja na zaslonu. V pisarni je
najustreznejša dnevna (naravna) svetloba ali umetna razsvetljava, ki daje svetlobo,
čim bolj podobno naravni svetlobi. Takšno osvetlitev dosežemo, če uporabljamo
sijalke, ki prostor enakomerno in nebleščeče osvetlijo. Osvetlitev je praviloma
stropna in kadar so prižgana stropna svetila, lahko uporabljamo tudi namizne
svetilke. Okna morajo imeti ustrezna senčila za preprečevanje vpada sončne svetlobe
na delovno mesto ali v prostor tako, da delo ni moteno. Moteči odboji na ekranu
zmanjšujejo prepoznavnost znakov, na kar reagiramo podzavestno tako, da začnemo
držati glavo v nenaravnem položaju, kar povzroča obremenitev telesne opore in
pripiranje oči. Posledica je glavobol.
Bistvene smernice pri osvetlitvi prostora so, da je umetna svetloba čimbolj podobna
dnevni, pri tem pa upoštevamo načela za pravilno namestitev zaslona (Gimnazija
Kranj, 2009).
Hrup
Hrup je vsak nezaželen ali neprijeten zvok, ki kvarno vpliva na počutje in zdravje
ljudi. Človek dojema svet okoli sebe prek čutil. Tako je naše uho specifični receptor
za hrup (ropot). Ločimo tone, šume in impulze (poke, udarce). Zvok je lahko
periodičen, neperiodičen, prekinjajoč ali impulziven, harmoničen (sinusno nihanje)
ali neharmoničen. Harmonični zvok tvorijo čisti toni, ki imajo določeno frekvenco in
določeno jakost, neharmonični pa so šumi, poki ali hrup. Hrup moti, obremenjuje, je
nadležen, škodljivo vpliva na zdravje in je celo vzrok za poškodbe. V pisarniških
prostorih ni tolikšen, da bi povzročal okvare sluha, pogosteje pa zmanjšuje
koncentracijo in delovno storilnost. Ravno zato se ergonomija posveča tudi tem
šumom, ki človeku povzročajo motnje in neprijetnosti. Hrup ni enolično definiran,
ker vsebuje poleg definirane fiziološke tudi osebno noto, to je tudi odnos
posameznika do določenega zvoka. Isti zvok je lahko za nekoga prijeten, za drugega
neprijeten, torej hrup. Delovna mesta z računalniškim zaslonom veljajo za mirna, ker
delo zahteva zbranost. Hrup v prostoru naj ne presega 60 dB, za primernega pa velja
vrednost pod 40 dB (Habinc, 2004).
Sevanja
Glavni dejavnik zdravstvenega tveganja računalniškega delovnega okolja je
elektromagnetno sevanje zaslonov s katodno cevjo. Ne-ionizirana elektromagnetna
sevanja so nevarnost novejše dobe. Elektrostatično in elektromagnetno polje pa sta
dejavnika, ki vplivata na pospešen razvoj bolezni. Znanstvene raziskave so pokazale,
da so za razvoj negativnih učinkov občasne težke prekoračitve jakosti
elektromagnetnih polj manj nevarne kot relativno majhna, vendar dalj časa trajajoča
sevanja. Varovanje delovnega okolja pred vplivi elektromagnetnih sevanj je urejeno
s standardi, predpisi in navodili.
Elizabeta Korošec: E-izobraževanje za varno delo in ergonomijo pisarniških delavcev

stran 23

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

V tabeli 2 so predstavljene priporočene razmere ekoloških pogojev dela.
Temperatura

19–230C

Vlaga

40−60-odstotna

Prezračevanje

1,3 l/s/m2

Gibanje zraka

< 0,25 m/s

Hrup

< 55 dB(A), če je za nalogo potrebna zbranost
< 60 dB (A) za druge naloge

Osvetljenost

Splošna: 300−500 luksov na delovnem območju
Lokalna: nadzira jo lahko uporabnik, pri čemer vsakršna
dodatna razsvetljava ne sme negativno vplivati na bližnje
delovne postaje.

Blesk

Izogibajte se pretiranemu kontrastu

Tabela 2: Okoljske razmere na delovnem mestu v pisarni po Standardu ISO 9241
Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010
Toplotne razmere
Človek lahko živi pri ozko določeni telesni temperaturi, ki jo vzdržuje konstantno,
kajti stalna telesna temperatura zagotavlja optimalno hitrost biokemičnih reakcij. V
našem toplotnem podnebnem pasu človek v naravnem okolju ni izpostavljen večjim
toplotnim obremenitvam. Lahko pa jim je izpostavljen na delovnem mestu. Na
toplotno obremenjenost vplivajo trije sklopi: razmere v prostoru (temperatura zraka,
temperatura sevanja, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost), dejavnost (fizični,
psihični napor) in obleke. Vseh šest spremenljivk se med seboj kombinira ter na ta
način, ne glede na individualno specifičnost posameznega delavca, ustvari številne
možne kombinacije. Ugodne toplotne razmere zagotovimo s primerno kombinacijo
razmer v okolju, napora in oblačila.
Proizvodno toploto v telesu določa napor, ki je potreben za določeno vrsto dela, in
zato nanjo ne moremo veliko vplivati. Delno lahko vplivamo s prehrano, npr. z malo
kalorično prehrano v toplem okolju in z dovolj tekočine, dodajanjem potrebnih soli
ali z visoko kalorično prehrano v hladnem okolju.
Pri veliki izpostavljenosti toploti so nujno potrebni tehnični varstveni ukrepi, ki jih
izbiramo glede na vzrok, vrsto in velikost toplote. Splošno prezračevanje
uporabljamo, kadar so toplotni izvori razporejeni po vsem prostoru. Z njim redčimo
topel zrak s hladnim zunanjim.
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Drug pomemben ukrep je klimatizacija. Popolno klimatiziramo delovne prostore,
kjer to zahteva tehnološki postopek, pogosto pa pri administrativno tehničnem delu,
sicer pa uporabljamo le hladilne prezračevalnike (Habinc, 2004).
Temperatura zraka v pisarni naj se giblje v razponu od 19 do 20 ºC. Če imamo v
pisarnah klimatske naprave, lahko stalno vzdržujemo enako temperaturo, če pa
nimamo takšnih naprav, bo temperatura v pisarnah okrog 20−22 ºC, poleti pa tudi
več kot 25 ºC. Relativna vlažnost zraka naj znaša od 40 odstotkov v zimskem času do
60 odstotkov v poletnem času. Če ni možnosti merjenja vlažnosti s hidrometrom, nas
na zmanjšano vlažnost (suh zrak) opozorita nosna sluznica in suhe dihalne poti. V
tem primeru se priporoča vlažilec zraka.

3.3 ERGONOMIJA DELOVNIH MEST V PRAKSI
Pri celostnem oblikovanju delovnih mest je treba uskladiti posamezne elemente v
nekem delovnem sistemu. Splošni postopki oblikovanja in urejanja delovnih mest
izhajajo vedno iz delovne naloge, ki jo posameznik opravlja. V delovnem sistemu pa
predstavlja človek centralno sestavino, skupaj z delovnimi sredstvi in procesi dela.
Praktična uporabnost ergonomije je optimalna uskladitev odnosov med zaposlenim,
njegovim delom in razmerami, v katerih dela. Optimalna medsebojna usklajenost teh
komponent omogoča, da delo poteka ob najmanjši potrošnji človekove energije pri
najmanjši možnosti napak z največjo zanesljivostjo in učinkovitostjo. Delovni
sistemi so seveda za določene delovne procese standardizirani in so v pomoč vsem,
ki pomagajo pri načrtovanju in urejanju pisarn. Skladnost vseh elementov je tisto, za
kar je potrebno mnogo raziskav, izkušenj in različnih primerov, čemur rečemo
primer dobre prakse.
Ročno dvigovanje bremen
Pri ročnem dvigovanju bremen je treba upoštevati različne vplive pri človeku in
bremenu v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem
premeščanju bremen (Ur. list RS št. 73/05):
•

Človek: starost, spol, zdravstveno stanje, zmožnost, vzdržljivost – reaktivnost,
usposobljenost, izkušnje, motiviranost, telesna teža, velikost itd.

•

Breme: teža, oblika, velikost, lega, višina dviga, transportna pot, hitrost
transporta, frekventnost itd.

•

Oblike bremena: oprijemljivost, oblika prijemališča, lega prijemališča, uporaba
pomagal, enoročno ali dvoročno dviganje ali nošenje itd.

Pri pripognjenem položaju delavec pripogne ledveno hrbtenico, se skloni v kolkih in
lahko tudi zasuka prsno hrbtenico. Do 30 stopinj pripogiba se hrbtenica upogiba med
posameznimi ledvenimi vretenci. Upogib nad 30 stopinj je do ene tretjine v hrbtenici
(v križu), ostali dve tretjini pa v kolkih. Ko človek dviguje breme, rotira kolke in
določene segmente hrbtenice, koleni lahko upogne ali pa ostaneta zravnani. Pri
pripogibu gib v hrbtenici imenujemo pripogib in v kolkih priklon.
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Slika 15: Pripogib in priklon pri ročnem dvigovanju bremen
Vir: New Flame, 2010
Kolenski model dviganja bremen − kolena in kolki so skrčeni, ledveni del hrbtenice pa
je zravnan (čepeča metoda) − se priporoča zaradi enakomernega pritiska na
medvretenčne ploščice in aktiviranja močnih mišic spodnjih okončin. Če pa ima
breme velik volumen, se poveča obremenjenost mišic ramenskega obroča. Pri tem sta
močno obremenjeni koleni in energetska poraba je večja.
Bremena je treba dvigovati čim bliže telesu, da se zmanjša ročica zunanjega bremena
in obremenitev mišične mase, kot kaže slika 16 (Bilban, 2010).

Ženske

Moški

Slika 16: Višina dviganja in spuščanja bremen ter oddaljenost od telesa
Vir: Bilban, 2010
Delovne površine
Višino delovnega pulta je treba prilagoditi višjim delavcem, manjšim pri tem
pristaviti podstavek oziroma zvišati sedežno višino. Delovno površino je treba
naravnati glede na komolčno višino osebe, kar je odvisno od vrste dela. Roki sta
najmočnejši in najspretnejši, če sta nadlahti spuščeni ob telesu, komolca pa v pravem
kotu. Pri finih delih je potrebno delovno površino približati, oziroma oddaljiti očem,
kadar je rokam treba pomagati s silo vsega telesa. To dosežemo tako, da sedečim
osebam prilagodimo višino sedežne površine, stoječe pa postavimo po potrebi na
podstavke. Zato mora biti delovna površina konstruirana za velike osebe ali pa mora
imeti možnost nastavljanja višine sedeža ali delovne površine - mize. S tem se
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ukvarja antropometrija in govorimo o antropometričnem oblikovanju delovnih mest
(Bilban, 2010).

Slika 17: Prilagoditev višine delovne površine
Vir: Dan Macleod, 2010
Še bolj zahtevno je oblikovanje horizontalnega delovnega območja. Roka namreč pri
gibanju ne opisuje polkroga, ampak krivuljo, ker se vrtita komolec in rama hkrati.
Drobno ročno delo zahteva približanje predmeta dela k očem na 30 cm razdalje, torej
nad višino komolcev. Lahko delo se opravlja v višini komolcev. Težko delo, ki
zahteva veliko moč, se opravlja 20 cm pod višino komolcev. Z ergonomskega vidika
je v horizontalni ravnini najbolj ekonomično gibanje v kotu 30o. Normalni delovni
prostor zgornjih okončin je vodoravna površina znotraj dosega podlakti in roke
(Bilban, 2010). Največji doseg v dolžini zgornjega uda (21''−25'') je rezerviran le za
občasne dejavnosti. Predmeti, ki se pogosto uporabljajo, naj bodo oddaljeni do 17''
od delavca, kot kaže slika 18.

Slika 18: Delovno območje
Vir: 2-Windovs Internet Explorer, 2009
Sedeče delo mora delavcu omogočati, da dobro vidi, ima dober doseg oziroma
učinkovit prijem in uporabo sile pri stabilnem ter čim udobnejšem telesnem položaju. V
tem položaju so statične obremenitve in poraba energije manjše. Spodnjih udov ni
treba tako intenzivno utrditi, položaj je stabilnejši in bolj primeren za fino delo rok.
Seveda pa je gibljivost telesa kot celote bolj omejena. Slabost tega položaja je, da se
pri njem poleni trebušno mišičje, moteno je delovanje prebavnih in dihalnih organov,
neugoden je pogosto tudi položaj hrbtenice.
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Pri pokončnem sedenju je kot med stegnom in hrbtenico 90 stopinj, obremenitev
medvretenčnih ploščic pa za 30 odstotkov večja kot pri stoječem položaju, ker se
podaljša ročica, prek katere deluje težiščnica telesa.
Višina delovne mize mora biti primerna in naj sega do komolcev. Da se ne bi hrbtenica
pri določenih opravilih v sedečem položaju prevečkrat rotirala, mora biti stol vrtljiv.
S pritiskom stopal na podlago delavec zavrti stol in telo v določeno smer, hrbtenica pa
pri tem ostane vzravnana.
Stoječemu delavcu lahko postavimo podporo za sedečo stojo, kjer napol stoji in napol
sedi (slika 19). Tako sedalo podpira zadnjico.

Slika 19: Podpora za sedečo stojo
Vir: Salli MultiAdjuster Chair, 2009
Delo v nerodnih položajih povzroča kostno-mišična obolenja, neposredno pa lahko
zmanjša učinkovitost delavca.
Delavci bi morali pogosto menjati položaje pri delu (delo stoje, sede, hoja), da bi čim
bolj preprečevali utrujenost in možnost poškodb. Ker pa to ni vedno mogoče, se ta
problem v veliki meri rešuje z ustreznimi podlogami na stoječih delovnih mestih in
ergonomsko obutvijo, ki blaži pritisk na noge in spodnji del hrbta.

3.4 MOŽNOSTI RESNIH OBOLENJ, POVEZANIH Z DELOM
Zmanjšana telesna dejavnost, ki se začne z dolgotrajnim sedenjem v šoli in nadaljuje
na delovnem mestu, vodi k slabi drži telesa in obremenitvam hrbtenice.
Številne statistike in raziskave (OSHA, Eurostat) kažejo, da smo postali statična
družba, ki ima vse več bolezenskih težav, ki so povezane s premalo gibanja.
Kostno-mišična obolenja obsegajo širok niz zdravstvenih težav. Razvrščamo jih v
dve skupini. V prvo skupino sodijo poškodbe hrbta in bolečine v hrbtu, v drugo pa z
delom povezana obolenja zgornjih okončin, ki jih imenujemo tudi poškodbe zaradi
ponavljajočih se gibov – tako imenovanih RSI (Repetitive Strain Injury). Pri tem so
lahko prizadete tudi spodnje okončine.
Kostno-mišična obolenja so resna zdravstvena obolenja in ne spadajo med nevarnosti
in tveganja.
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Večino problemov lahko preprečimo ali zmanjšamo z upoštevanjem obstoječih
predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter praktičnih smernic.
Kostno-mišična obolenja predstavljajo najpogostejše z delom povezane težave v
Evropi. Iz 4. evropske raziskave o delovnih razmerah, ki jo je leta 2005 izvedla
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, izhaja, da skoraj
24% delavcev v EU poroča o težavah zaradi bolečin v hrbtu, 22% delavcev pa se
pritožuje zaradi bolečin v mišicah. Obe bolezenski stanji sta bolj razširjeni v novih
državah članicah, kjer se 39% delavcev pritožuje zaradi bolečin v hrbtu, 36%
delavcev pa zaradi bolečin v mišicah. Kostno-mišična obolenja ne povzročajo samo
osebnega trpljenja in izgube dohodka, temveč ustvarjajo tudi visoke stroške za
podjetja in nacionalno gospodarstvo. Ta obolenja lahko prizadenejo slehernega
človeka, vendar pa jih lahko preprečimo z oceno pravilnosti izvajanja delovnih
nalog, izvajanjem preventivnih ukrepov in stalnim preverjanjem učinkovitosti teh
ukrepov.
Za kostno-mišičnimi obolenji trpi na milijone evropskih delavcev v vseh
gospodarskih dejavnostih. Najbolj pereč problem pa ta obolenja predstavljajo v
gradbeništvu, storitvenem in maloprodajnem sektorju, izobraževanju, zdravstvu ter v
hotelirstvu in gostinstvu.
V našem primeru se bomo omejili na obolenja, ki so povezana z dolgotrajnim
sedečim delom z računalnikom.
Sindrom zapestnega kanala
Sindrom karpalnega, oziroma zapestnega kanala je poškodba zaradi ponavljajočega
preobremenjevanja (RSI). Je boleč sindrom, ki prizadene zapestje in roko. Karpalni
kanal je ozek prehod, ki ga tvorijo kosti in vezi v zapestju. Skozenj tečejo kite mišic
upogibalk prstov rok in mediani živec. Mediani živec oživčuje različne mišice in po
njem se prenašajo občutki za otip palca, kazalca, sredinca, pol prstanca in kože na
palčevi strani dlani (slika 20).
MESTO PRITISKA NA ŽIVEC

Slika 20: Mesto pritiska na živec v karpalnem kanalu
Vir: Poliklinika za estetsku kirurgiju, 2010
Kadar tkiva v karpalnem kanalu iz različnih vzrokov otečejo ali se vnamejo, stisnejo
živec in tako pride do mravljincev, občutka olesenelosti v roki in tudi do bolečine.
Bolečine se lahko pojavljajo tudi v podlakti. Običajno je več mravljincev in bolečin
ponoči kot podnevi. Bolečina je lahko tako huda, da bolnika ponoči prebudi. Če s
prizadeto roko delamo, se težave samo poslabšajo. Lahko pride do izgube moči v
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mišicah dlani, predvsem v mišicah palca, prijemanje predmetov je vedno težje.
Sindrom zapestnega kanala se lahko pojavi pri ljudeh, ki pogosto ponavljajo enolične
gibe, predvsem pri prijemanju ali grabljenju predmetov pri upognjenem zapestju
navzdol, kamor sodi tudi delo s tipkovnico in računalniško miško (Moj micro, 2010).
Slab krvni obtok
Če človeka rado zebe ali ima nizek krvni pritisk, je kriva slaba cirkulacija.
Slab krvni obtok pa lahko ima težke posledice za notranje organe in splošno zdravje
je lahko ogroženo.
Dobra cirkulacija po žilah je eden najpomembnejših in hkrati osnovnih faktorjev za
zagotovitev optimalnega zdravja.
Krvne žile morajo ostati dovolj odprte (prehodne) za zagotovitev dovolj velikega
pretoka krvi v obe smeri. Naše srce pa mora biti dovolj močno, da lahko prečrpava
dovolj krvi na dan. Več faktorjev je, ki vplivajo na poslabšanje cirkulacije:
nepravilno sedenje (s prekrižanimi nogami) na neustreznem stolu (če nima zaobljene
sedalne površine), premalo gibanja, stres, določena zdravila, starost, nikotin in
nasičene maščobe v prehrani ali tako imenovana ateroskleroza (Astpace.com, 2010).
Okvare hrbtenice
Hrbtenica je skupaj s hrbtenjačo najpomembnejši, najbolj zapleten in najpopolnejši
del človeškega skeleta. Njeni deli delujejo uigrano: omogočajo gibanje, pokončno
držo in čutenje, dajejo oporo telesu in skrbijo za prenašanje sporočil iz telesa v
možgane.
Hrbtenična kost zagotavlja hrbtu dovolj močno oporo, sklepi v hrbtenici omogočajo
natančno prileganje sestavnih delov in skupaj z vezmi skrbijo, da ne pride do 'izpaha'
hrbtenice.
Živčni sistem opozarja na preobremenjenost, izrabo ali druge okvare hrbtenice,
mišice omogočajo gibanje celote.
Že majhne poškodbe enega od teh elementov lahko zmotijo občutljivo ravnovesje
hrbta in povzročijo bolečine (Moj micro, 2010).
Prisilna, sključena drža in upognjen vrat vplivajo na to, da so vratne mišice napete.
Takrat se začnejo težave. Delavec čuti bolečine v vratu, pa tudi drugod. Lahko ga
začne boleti glava, čuti pritisk za očmi, bolečine lahko čuti tudi v obrazu in ušesih,
pridruži se jim lahko tudi vrtoglavica. Vse to ovira vrat, da bi se normalno obračal.
Če pa se obrača manj, so mišice še bolj napete in se še bolj krčijo, s tem pa se
sposobnost premikanja samo še zmanjšuje. Ker je vrat povezan z drugimi deli hrbta,
se to počasi pozna tudi v mišicah ramenskega obroča, zgornjega dela hrbta, lahko pa
se prenese vse do ledvenega dela.
Ledveni del hrbtenice je pri človeku zaradi pokončne telesne drže najbolj
obremenjen. Da lahko sploh pokončno hodimo, se mora ledveni del hrbtenice
upogniti naprej. Zaradi neugodne lege vretenc se lahko nategnejo vezi med njimi,
pride do poškodbe medvretenčne ploščice ali pa se natrga mišica. Vse to povzroča
hude bolečine, ki so eden glavnih vzrokov za bolniške odsotnosti z dela. Do takih
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okvar najpogosteje pride pri nepravilnem dviganju težkih bremen. Stalna
obremenitev hrbtenice povzroči, da medvretenčne ploščice izgubijo vodo. Če se
ploščica obrabi, izsuši, nabrekne ali se kako drugače poškoduje, izgubi višino in se
torej sesede. Neprestano upogibanje lahko pritisne tekoče jedro ploščice proti
hrbtenici in s tem povzroči izbuhnjenje ploščice (hernia disci) in včasih tudi uščipne
živec (Hrbtenica, 2010).

Slika 21: Poškodba medvretenčne ploščice
Vir: Hrbtenica, 2010
Obremenitev medvretenčnih ploščic v različnih položajih
Pri ležanju na hrbtu na medvretenčne ploščice v ledvenem delu hrbtenice pritiska
približno 25 kg.
Če stojimo, medvretenčne ploščice bremeni 100-kilogramski tlak.
Pri sedenju z vzravnanim hrbtom nastaja 140-kilogramski tlak, če pa je hrbet močno
ukrivljen, obremenitev lahko naraste tudi tja do 185 kg. Številke torej kažejo, da so
medvretenčne ploščice znatno bolj obremenjene, kadar sedimo, kot pa tedaj, ko
stojimo ali ležimo. Zato je pomembno, da medvretenčne ploščice, predvsem po
dolgotrajnem sedenju, vedno znova razbremenimo.
Časovni pritiski, slaba organizacija dela, prostorska omejenost ter fizične
obremenitve, enoličnost dela in podobne situacije povzročajo stres, ki je lahko vir za
številne bolezni.
Duševne motnje lahko pripeljejo tudi do organskih okvar medvretenčne ploščice in
vse hrbtenice, čeprav vloga duševnosti pri bolečinah v hrbtenici še ni pojasnjena.
Poškodbe kit in ovojnic
Gre za poškodbe mehkih tkiv (kite in ovojnice), ki so v bližini sklepov in povzročajo
bolečine ali otrdelost sklepov. Kite so vezi, ki mišice povezujejo s kostmi, vezi
(ligamenti) pa kosti povezujejo med seboj. Ko se mišice ali kosti premikajo, to
povzroči obremenitev kit, ovojnic in vezi, kar ni narobe, dokler gre za premike, na
katere smo navajeni. Če pa se mišica premakne v novi smeri ali z večjo močjo, lahko
povzroči poškodbe na celični ravni, tako na kitah kot tudi mišicah samih. Poškodbe
se čez čas zacelijo in tkiva se privadijo na nova bremena. Težave nastopijo takrat, ko,
zaradi ponavljajočih se neprimernih ali pretežkih gibov, zmanjka časa za celjenje.
Poškodbe se začnejo kopičiti, dokler telo nima »tega dovolj« in nas obvesti v obliki
bolečin, običajno v sklepih, ki so najizrazitejše ponoči. Problem je, da takšna
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poškodba, ki nastaja počasi, potrebuje tudi več časa za zdravljenje, v nekaterih
skrajnih primerih pa lahko govorimo o kronični okvari. Težava s poškodbami kit je
tudi v tem, da za celjenje zahtevajo več časa, kot ga zahtevajo poškodbe mišic (Moj
micro, 2010).

Slika 22: Poškodbe kit in ovojnic
Vir: Moj mikro, 2010
Težave z očmi – poslabšanje vida
Oči so pri delu z računalniško opremo v resnici zelo obremenjene. Poseben problem
je starostna slabovidnost, delavci, ki delajo pred slikovnimi zasloni, pogosto tožijo,
da imajo vnete oči. Težave z očmi se opisujejo tudi kot t. i. sindrom "bolne zgradbe"
ali "sick building syndrome" (Zavod za varstvo pri delu, 2009).
Kadar delamo na razdalji, na kateri je običajno zaslon, to je 45 do 60 cm, je očesna
leča stalno napeta. Oko se prilagaja na gledanje od blizu. Če moramo pri delu večkrat
pogledati tudi v tekste, ki jih imamo na mizi, se bralna razdalja pogosto spreminja.
Leča se mora stalno prilagajati, mišice, ki jo krčijo in daljšajo, se hitro utrudijo, kar
občutimo kot bolečino v očeh.
Starostna slabovidnost je posledica manjše prožnosti leče. Ta težava se običajno
pojavi med 40. in 45. letom starosti. Paziti pa je treba, da so očala narejena za delo na
delovni razdalji (ne na običajni bralni razdalji, ki je približno 33 cm), še bolj
uporabna pa so t. i. "pisarniška očala". Ta imajo različno lomnost leče in so spodaj
primerna za branje na razdalji 30 cm, v zgornjih legah pa za razdaljo 1,5 do 2 metra.

3.5 POKLICNE BOLEZNI GIBAL
Poklicna bolezen je definirana kot bolezen, ki je povzročena z daljšim neposrednim
vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na določenem delovnem mestu ali na
delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in
je navedena v seznamu poklicnih bolezni.
V Sloveniji je bil 29. 8. 2003 izdan Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni
list RS, št. 85/2003), ki deli poklicne bolezni na tri velike skupine poklicnih bolezni:
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•

poklicne bolezni, povzročene z nevarnimi kemičnimi snovmi, fizikalnimi
dejavniki in biološkimi dejavniki,

•

poklicne bolezni po prizadetih organskih sistemih in

•

poklicne bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi, pripravki in energije.

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni ne določa posebej načina ugotavljanja,
dokazovanja in registracije poklicnih bolezni.
Podatkov o poklicnih boleznih v Sloveniji nimamo, ker jih sistematično ne
odkrivamo in jih tudi ne prijavljamo. Neposredni plačnik pregleda v primeru suma na
poklicno bolezen je po veljavnih aktih delodajalec, ki je tudi odgovoren za nastanek
poklicne bolezni, zato je neutemeljeno pričakovati, da bo glavno vlogo pri
odkrivanju poklicne bolezni prevzel prav on.
Poklicna bolezen se ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim nadzorom delavcev preko
preventivnih zdravstvenih pregledov. Izpostavljenost obremenitvam v skladu s tem
pravilnikom ugotavljajo med drugim z oceno tveganja obremenitev in škodljivosti, ki
naj bi bolezen povzročile.

3.6 EKONOMSKI VIDIK ERGONOMIJE
Prednosti ergonomije z vidika podjetja
Eden od razlogov, da so delavci pogosto odsotni z dela, je, da se soočajo z mišičnoskeletnimi motnjami. Če delavca med delom nekaj boli, ga ne spodbuja ravno, da bi
prišel delat. Ergonomska vprašanja so pogosto dobra za skupno reševanje problemov
med upravo in delavci. Z dobro ergonomijo so z vidika podjetja (Bilban, 1999):
•

Povečana motivacija in zadovoljstvo pri delu,

•

povečana produktivnost in učinkovitost zaposlenih,

•

dolgoročni upad odsotnosti z dela zaradi bolezni,

•

povečana kvaliteta proizvodov in storitev,

•

izboljšana notranja komunikacija in sodelovanje,

•

povečan ugled podjetja,

•

zmanjšanje števila napak,

•

bolj dinamičen in učinkovitejši stil dela.

Delodajalci naj se zavedajo, da je zelo dobičkonosno ohranjati delavca zdravega.
Zdrav delavec ne bo pogosto v bolniškem staležu zaradi bolečin in bo tudi veliko
naredil, ker se mu ne bo treba pogosto ustavljati zaradi bolečin, mravljinčenja in
otrplosti,” je februarja 2010 za Dnevnik dejala Metoda Dodič Fikfak, predstojnica
Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani.
Prednosti ergonomije z vidika zaposlenih
Frustracije in bolečine, ki jih povzročajo neustrezna oprema, zlahka vplivajo na
moralo. Pogosto je veliko stvari, ki ustvarjajo nezadovoljstvo, na primer trd rob na
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delu opreme, kamor zaposleni nenehno udarjajo, a ga nihče ne popravi. To so vrste
vprašanj, ki se pojavljajo in katerih poudarek je na ergonomiji. Pogosto bi jih lahko
rešili relativno poceni.
Ergonomija je lahko dober začetek za vključevanje posameznikov v procese
izboljšanja odnosov na delu, dvigovanje morale, zmanjšanja odsotnosti z dela,
ohranjanja starejše delovne sile, ki je izkušena in zanesljiva.
Koncepti so razmeroma enostavni, posledice pa neposredno koristne samim
zaposlenim, ki naj bi služili kot pozitivna okrepitev za nove zamisli in zagotavljali
osnovo za širitev še na druga vprašanja. Dobra ergonomija za posameznika pomeni:
•

Delo je olajšano;

•

delovno okolje je prijetnejše in bolj stimulativno;

•

večje je tudi zadovoljstvo pri delu;

•

spremenjen je odnos do dela;

•

manj je zdravstvenih težav (tudi kroničnih);

•

povečana je aktivnost srca, cirkulacije krvnega obtoka in črevesja;

•

povečana je fizična sposobnost;

•

povečana mentalna sposobnost.

Finančne prednosti
V administraciji 80 % stroškov predstavlja strošek delovne sile. Sobe, pisarniški
material in pohištvo predstavljajo le 20 % vseh administrativnih stroškov. Človek je
torej najpomembnejši produktivni dejavnik v pisarnah. Za podjetja je torej izredno
pomembno, da vzdržujejo visoko motivacijo zaposlenih in nizko stopnjo odsotnosti z
dela. To pa je mogoče le, če so zaposleni zdravi in zadovoljni s svojim delom.
Moderna ergonomija delovnega mesta je torej osnovni pogoj za dobre rezultate
administracije. Ergonomija je z ekonomskega stališča torej za podjetje poceni.
Z mesečnim stroškom približno 2.000 EUR na zaposlenega v administraciji (plača in
dodatni stroški) so stroški pohištva manj kot 1 % mesečnih stroškov na zaposlenega
(če predpostavimo, da so tudi nabavni stroški opreme 2.000 EUR in doba uporabe 10
let, so mesečni stroški le pičlih 33 EUR). Stroški dneva odsotnosti zaradi bolezni
zaposlenega so približno 250 EUR (220 delovnih dni na leto). Dodatni stroški za
moderno in zdravo delovno mesto pa so približno 1.000 EUR. Ergonomično dobro
opremljeno delovno mesto se torej povrne že v pičlih štirih dneh odsotnosti v desetih
letih. V to kalkulacijo pa niti niso všteti stroški nenadne odsotnosti delavca in
njegovega vpliva na dobiček in stroške podjetja (Belič at al, 2010).

3.7 BOLNIŠKA ODSOTNOST
Na bolniško odsotnost delavcev poleg objektivnega zdravstvenega stanja, vplivajo
številni drugi dejavniki iz domačega, delovnega pa tudi širšega življenjskega okolja.
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Po raziskavi Fit for Work (Čili za delo), ki jo je v 25 evropskih državah izvedla
raziskovalna organizacija The Work Foundation (Fundacija za delo), so kostnomišična obolenja vzrok za skoraj polovico oziroma 49 odstotkov vseh odsotnosti z
delovnega mesta in za 60 odstotkov trajnih nezmožnosti za delo v EU.
Rezultate evropske raziskave so predstavili sredi januarja v Ljubljani. Slovenski del
raziskave še poteka.
Velik vpliv na odsotnost delavcev z dela imajo razmere na delovnem mestu. Zato je
izredno pomembno, da se z ustreznimi ukrepi (tehničnimi, organizacijskimi, pravnoupravnimi) delavcem zagotovi takšne delovne razmere, da bodo obremenitve in
škodljivosti čim manjše. Ob ustreznem usposabljanju delavcev na delovnih mestih je
možno bistveno zmanjšati bolniško odsotnost.
Rezultati raziskave Fit for Work kažejo, da kostno-mišična obolenja stanejo EU od
0,5 do 2 % BDP letno. BDP EU27 za leto 2007 je bil 12.300 milijard evrov. Izguba 2
% znaša približno 240 milijard EUR.
Fit for Work, ki jo je izvedla The Work Foundation s sedežem v Združenem
kraljestvu, je prva tovrstna raziskava na tem področju (Novice, 2010).

Elizabeta Korošec: E-izobraževanje za varno delo in ergonomijo pisarniških delavcev

stran 35

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

4 E-IZOBRAŽEVANJE
4.1 KAJ JE E-IZOBRAŽEVANJE
Po Šilihu (1966) je pouk vedno namerno, načrtovano in organizirano izobraževanje.
Pouk je smotrn, saj vnaprej določa, kaj naj si udeleženci pridobijo, načrten, saj se
snov izbira in razvršča po logičnih in časovno določenih enotah, poteka po
predvidenih metodah in tehnikah ter je usmerjen k določenemu, zavestno
postavljenemu vzgojnemu in izobraževalnemu cilju, oz. smotru.
E-izobraževanje, oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije
(IKT), ki prinašajo učitelju in slušatelju pomembne spremembe v metodologiji in
metodiki poučevanja in učenja. Mnogi avtorji menijo, da e-izobraževanje poteka
takrat, ko v izobraževalni proces vpeljemo elektronske medije (Jereb, Šmitek, 1999),
med katere štejemo internet, intranet, ekstranet, satelite, avdio-/video opremo,
zgoščenke. Tavangarian ponuja ožjo definicijo: »Z e-izobraževanjem bomo
poimenovali vse oblike elektronsko podprtega poučevanja in učenja, ki so procesne
in imajo cilj povečati znanje izobraževanca v okviru njegovih individualnih
sposobnosti, izkušenj in znanja. Informacijski in komunikacijski sistemi, delujoči
preko mreže ali ne, služijo le kot medij za izpeljavo izobraževalnega procesa.«
(Tavangarian in drugi, 2004).
Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in časovno ločena,
vendar med njima obstaja neka komunikacija.. E-izobraževanje označuje še cela
vrsta drugih izrazov, med njimi je najpogostejši e-učenje. Velikokrat zasledimo tudi
izobraževanje na daljavo, daljinsko učenje in podobno.
Kombinirano izobraževanje
Pravi pomen je e-izobraževanje dobilo z vzpostavitvijo učinkovitih načinov
komunikacije prek interneta. Najpogostejša oblika e-izobraževanja se pojavlja v
kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja. Tako izobraževanje imenujemo
kombinirano izobraževanje (ang. blended learning). Značilno za tovrstno
izobraževanje je, da del učne vsebine učenci predelajo klasično, druge dele pa preko
spleta. Pri tem pa ne smemo podvajati učne poti do istih ciljev, saj bi bilo nesmotrno,
če bi učenci pridobivali znanje iste vsebine najprej klasično in nato še na spletu, kar
bi podaljšalo čas učenja. Potrebno je tudi poudariti, da kombinirano izobraževanje ni
začetna stopnja na poti do popolnega spletnega izobraževanja, gre namreč za
uveljavljeno učno obliko (Rebolj, 2008).
Izobraževanje na daljavo
Izobraževanje na daljavo, oziroma študij na daljavo, je zelo dobro opredelila Lea
Bregar (1998), in sicer, da je izobraževanje na daljavo oblika posrednega oziroma
indirektnega izobraževanja, kjer sta učitelj in učenec med seboj predvsem fizično,
lahko pa tudi časovno ločena. Učno gradivo se posreduje s pomočjo različnih
medijev v tiskani ali elektronski obliki. Pri tem pa je pomembna tudi vloga
izobraževalne institucije, da učencem, oziroma študentom nudi možnost
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dvosmernega komuniciranja, ob tem pa planira, organizira, izvaja, vodi in kontrolira
celoten izobraževalni proces (Keegan, 1991). Tovrsten način izobraževanja je
primeren za ljudi, ki so formalne oblike izobraževanja že zaključili, želijo pa
pridobiti dodatna znanja.
Ni potrebno posebej poudarjati, da je pri tovrstnem izobraževanju zelo pomembna
samodisciplina in motivacija posameznika, kar lahko ob občasni odsotnosti le-teh
privede do neuspeha. Paziti je potrebno tudi, da ne pride do socialne izolacije
uporabnikov. Potreben je ustrezen nivo razvitosti informacijske in komunikacijske
infrastrukture tako na nivoju izobraževalne institucije, kot tudi na regionalnem in
državnem nivoju, kar lahko privede do visokih začetnih zagonskih stroškov. Učitelji
in tutorji potrebujejo visoko stopnjo podpore s strani usposobljenih strokovnjakov z
različnih področij, saj razvoj študijskih gradiv ni več samo delo posameznika, temveč
multidisciplinarne skupine razvijalcev.
S prenosom izobraževanja, oziroma študija na internet se je pojavil izraz študij prek
interneta, oziroma on-line študij. V praksi se izraz on-line študij pogosto uporablja
namesto e-izobraževanje, ki pa poleg učenja, oziroma študija prek interneta vključuje
veliko več.
Z razvojem študija na daljavo so se kot posledica časovne in prostorske ločenosti
med učitelji in študenti razvile različne metode poučevanja in učenja (Holmberg,
1995). Dopisno izobraževanje, teleizobraževanje, on-line in internetni študij
postavljajo študenta v vlogo aktivnega udeleženca izobraževalnega procesa.
Aktivnejšo vlogo študenta v izobraževalnem procesu poudarjata tudi sodobna
pedagogika in didaktika in je v skladu s spremembami, ki jih spodbuja pojav in
razvoj informacijske družbe (Japelj in Čuček, 2000).
Mejniki razvoja študija na daljavo so glede na uporabljeno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo naslednji (Sulčič, 2008):
1728-The Boston Gazette ponudi prvi dopisni tečaj (preko klasične pošte).
1921-Izobraževalne oddaje na radiu (preko radijskih oddajnikov).
1950-Izobraževalni programi na televiziji (preko TV in satelitskih oddajnikov).
1997-Nastajanje virtualnih univerz v ZDA (On-line izobraževanje preko Interneta).
»Eno od vodilnih podjetji, ki se ukvarja z uporabo informacijske tehnologije v
izobraževanju, kot navaja Sulčič (2008), razvršča e-izobraževanje v štiri obdobja, in
sicer:
•

Pred letom 1983: računalniško vodeno usposabljanje, ki je ponavadi povezano z
visokimi stroški razvoja gradiv, saj so ta vezana na računalniško opremo. Takšna
oprema je npr. interaktivni video;

•

1984–1993: obdobje multimedije je povezano s prenosljivimi računalniško
podprtimi gradivi oziroma računalniško podprtim izobraževanjem oziroma
usposabljanjem. Prenosljivost je v neposredni povezavi z razvojem zgoščenke ter
standardov za zapis podatkov, do katerih je mogoče dostopati z različnih
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računalnikov. Prenosljivost in dostopnost računalniško podprtega izobraževanja
sta tako povezani z razvojem standardov za zgoščenke;
•

1994–1999: prvi val e-izobraževanja je povezan z razvojem spletne tehnologije,
e-pošte, različnih multimedijskih predvajalnikov, avdio in video posnetkov in
drugih tehnologij, ki omogočajo t.i. spletno podprto izobraževanje;

•

od 2000 naprej: drugi val e-izobraževanja, ki temelji na mrežnih programskih
rešitvah in širokopasovnem dostopu do interneta. V tem obdobju se v
izobraževanje vključujejo mentorji, ki študente podpirajo v realnem času in tako
izboljšujejo izobraževalni proces. Tehnologija omogoča sprotno posodabljanje
gradiv«.

Poleg tega pa poznamo tri značilne modele izobraževanja na daljavo (Gerlič idr.,
2002):
•

Model neodvisnega študija;

•

model neodvisnega študija s podporo tutorjev;

•

model tehnološko podprtega študija.

Model neodvisnega študija predstavlja enega najbolj zanimivih in aktualnih modelov
izobraževanja na daljavo. Pri tem modelu se študenti zadržujejo večinoma v
domačem okolju in prejemajo študijsko gradivo v klasični ali elektronski obliki.
Poleg tega dobijo dodatne zapiske, opombe in smernice učiteljev. Dodani so še video
in avdio posnetki predavanj, ki si jih lahko nato študenti ogledajo kjer koli in kadar
koli. Ponekod se študenti že lahko priključujejo preko internetnega omrežja v šolske
informacijske in izobraževalne sisteme. Za komunikacijo med študenti in profesorji
se lahko uporablja direktno komunikacijo (telefon, videokonferenca ipd.) ali
indirektno komunikacijo (navadna pošta, elektronska pošta itn.).
Model neodvisnega študija s podporo tutorjev (porazdeljeni razred) predstavlja
klasični model, pri katerem je omogočen prenos predavanja iz enega v več študijskih
središč. Izobraževalna institucija uporablja študijske centre, nameščene po državi,
kjer so študentom na voljo tutorji, ki so glavna pomoč profesorjem. Profesorji sicer
občasno obiskujejo centre, lahko pa se uporabi tudi videokonferenčna povezava med
matično izobraževalno institucijo in posameznimi centri. Gradivo je v klasični ali
elektronski obliki, torej zapiski predavanj, vodiči, razno multimedijsko gradivo itn.
Tehnološko podprt študij temelji na klasičnih predavanjih profesorjev, kjer se preko
videokamer in videokonferenčnega sistema lahko neposredno spremlja predavanja s
pomočjo telekomunikacijskega omrežja do oddaljenih mest, kjer je prav tako
nameščen tak sistem. Študijsko gradivo je enako kot pri običajnih predavanjih.
»Pri načrtovanju izobraževalnega procesa lahko, kot navaja Sulčič (2008),
dejavnosti usmerimo na udeleženca, na znanje, na ocenjevanje ali na skupnost«.
Tako govorimo o štirih pristopih, ki se vse bolj prepletajo:
•

K učencu usmerjen učni proces ali k učenju usmerjen proces, pri katerem se
upoštevajo tudi potrebe učitelja, institucije in širše skupnosti in učencu
zagotavljajo podporo. Učitelj si želi opredeliti učenčevo predznanje, na osnovi
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katerega učenec gradi novo znanje. Prav tako se upoštevajo še druge značilnosti,
na primer jezikovne in kulturne značilnosti, in se temu prilagodi učni proces. Te
značilnosti so še posebno pomembne, kadar je v on-line izobraževanje vključenih
več udeležencev iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij;
•

k znanju usmerjen učni proces. Brez znanja kritično mišljenje ni mogoče, zato
mora biti učni proces usmerjen tudi v pridobivanje znanja. Pridobivanje znanja je
v klasičnem in v z informacijsko tehnologijo podprtem učnem procesu precej
podobno. Uporaba interneta le širi možnosti uporabe številnih virov, s čimer se
sicer pojavlja tudi nevarnost prevelikega obsega različnih virov in odmik od
bistva, zato mora učitelj postaviti ogrodje vsebin, na osnovi katerih študenti
gradijo svoje znanje;

•

k ocenjevanju usmerjen proces, pri katerem je bolj kot zunanje ocenjevanje,
poudarjeno preverjanju znanja, s čimer motiviramo ter informiramo študenta in
učitelja. On-line izobraževanje omogoča številne priložnosti za preverjanje
znanja, ki učitelja lahko razbremenijo. Pri velikem številu študentov se znatno
podaljša čas, ki ga učitelji uporabijo za ocenjevanje izdelkov oziroma nalog
študentov. Zato je v ocenjevanje oziroma preverjanje znanja smiselno vključiti
možnosti, ki jih ponuja e-izobraževanje, na primer e-testiranje, samoocenjevanje
in kolegialno ocenjevanje. Tovrstni način preverjanja znanja se v novejši
pedagoški praksi vse bolj uporabljajo in postajajo vse bolj cenjeni;

•

k oblikovanju skupnosti usmerjen učni proces omogoča vključitev kritične
družbene sestavine učenja. Spletna tehnologija omogoča tako sinhrono kot
asinhrono sodelovanje. Sodelovalno delo študentov namreč zahteva večkratno
oglašanje v spletnem ali virtualnem učnem okolju, kar pomeni, da morajo
študenti temu prilagoditi druge svoje obveznosti. Sodelovalno delo je pomembno
tudi zato, ker z njim učimo študente živeti skupaj, kar je eden od stebrov vzgoje
in izobraževanja«.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je vse bolj dostopna morebitnim
ponudnikom e-izobraževanj, vendar to še ni zagotovilo za kakovostno izvedbo
izobraževanj. Zato so se glede na smernice, ki delujejo na hitro rastočem trgu,
oblikovali različni modeli e-izobraževanj, katerih osnovni namen je pomoč
ponudnikom e-izobraževanj pri kakovostni in učinkoviti izvedbi e-izobraževanja. Na
začetku je bil poudarek predvsem na tehnologiji, šele kasneje so pri osnovanju
modelov v ospredje prišli tudi pedagoški, didaktični, sociološki, ekonomski ter drugi
vidiki. Pomen poznavanja teorij učenja in poučevanja je zelo pomemben, saj
tehnologija za posredovanje gradiv ni ključni dejavnik kakovostnega učenja. Slabo
načrtovanje izobraževanja se odraža kot osip udeležencev on-line izobraževanj
oziroma e-izobraževanj.
Učna načela učenja na daljavo
Izvajalcu, oziroma organizatorju izobraževanj so v veliko pomoč učna načela ali
didaktični principi. Učna načela so vodila za pouk, izpeljana iz nesporno veljavnih
dognanj napredne znanosti in prakse.
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Iz dosedanje dokaj kratke analize učenja na daljavo izhaja, da je to didaktično
zapletena in težavna dejavnost; izvajalec mora upoštevati osnove, pogoje in etape
učenja in še celo vrsto drugih zahtev. Mnogokrat mora sprejemati kratkoročne ali pa
dolgoročne učne odločitve, pri katerih so mu gotovo v veliko pomoč učna načela ali
t. i. didaktični principi, ki so nesporna vodila za pouk, izpeljana iz nesporno
veljavnih dognanj napredne znanosti in prakse. Če jih organizatorji učenja na daljavo
pravilno razumejo in ustrezno upoštevajo, jim pomagajo, da učne dejavnosti
uspešneje organizirajo in vodijo.
Učna načela učenja na daljavo (Gerlič, 2000) delimo v tri glavne skupine in sicer:
učna načela izobraževalne komponente, načrtovanja in programiranja gradiva ter
vzgojne komponente.
UČNA NAČELA UČENJA NA DALJAVO
Načrtovanje in
Izobraževalna komponenta
programiranje
Vzgojna komponenta
gradiva
Učno načelo
Učno načelo razvojne bližine
Učno načelo nazornosti
sistematičnosti
Učno načelo stvarno logične
Učno načelo aktivnosti
Učno načelo postopnosti
pravilnosti
udeležencev
Učno načelo
Učno načelo historičnosti in
Učno načelo individualizacije
eksemplarnosti
sodobnosti
Tabela 3: Učna načela učenja na daljavo
Vir: Gerlič, 2000
V nadaljevanju bomo ponazorili nekaj pomembnejših učnih načel za načrtovanje
gradiva, ki ga bomo izdelali sami. Povzeto po Gerliču (2000).
Učno načelo sistematičnosti zahteva, da sestavljavec gradiva za učenje na daljavo
skrbi za red pri posredovanju in utrjevanju učne snovi, v katerem ima vsako
spoznanje svoje določeno mesto in da je do drugih spoznanj v natančno določenih
odnosih nadrejenosti, prirejenosti in podrejenosti. Neurejene vednosti in znanja si
udeleženec izobraževanja težko zapomni, sistematičnost pa mu lajša orientacijo,
boljša razlikovanje in primerjanje ter zagotavlja preglednost. Bistvo sistematiziranja
učnih vsebin je v tem, da izvajalec izobraževanja na daljavo iz množice znanstvenih
dejstev in posplošitev izloči določene vsebinske elemente kot oporne točke, da se ta
oporišča razvrstijo v logično zaporedje in da se pri tem drugi vsebinski elementi
koncentrirajo okoli ustreznih oporišč.
Učno načelo postopnosti se nanaša na človekovo splošno težnjo, da sprejema novo le
s pomočjo sorodnega starega. Za postopnost v učenju na daljavo skrbi načrtovalec
oz. izvajalec, ki smiselno ravna po naslednjih znanih didaktičnih pravilih:
•

Od lažjega k težjemu;

•

od enostavnega k zapletenemu;

•

od bližjega k daljnemu;
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Učno načelo eksemplarnosti uči, da je treba učno gradivo tudi pri učenju na daljavo
oceniti, torej določiti, kaj je bolj pomembno in kaj manj. Pomembnejše gradivo se
mora globlje obdelati, manj pomembno gradivo pa predelamo le informativno in na
nivoju prepoznavanja.
Učno načelo nazornosti zahteva celostno čutno doživljanje, to je perceptivno1
dojemanje preučevanega objekta s čutili, usvojitev dejstev in oblikovanje pravilnih
predstav. Upoštevati načelo nazornosti pomeni omogočiti učencem, da med učenjem
na daljavo s čutili neposredno dojemajo objektivno stvarnost, ki se proučuje. Tudi za
učenje na daljavo obstajajo tri glavne možnosti:
•

Resničnost, da se udeležence neke skupine napoti na kakšen samostojen ogled,
ekskurzijo, kar je pri učenju na daljavo sicer redko.

•

nadomestilo resničnosti, ki je lahko vidno (plastično ali grafično- 2D, 3D,
navidezna resničnost...), slušno (različne tehnologije snemanja in reprodukcije
zvoka) ali pa kombinirano avdiovizualno (TV, video, računalniške animacije in
simulacije, interaktivni video, multimedija, hipermedija, DVD itd.);

•

živa beseda, ki se lahko odvija na nivoju pogovora oz. konzultacije s tutorjem2
(ali z drugimi udeleženci), s pomočjo avdio ali videokonferenčnih sistemov itd.

Učno načelo aktivnosti udeležencev učenja na daljavo kaže nato, da je aktivnost pri
pouku plodna le v primeru, če je:
•

Spontana, to je, če praviloma izhaja iz udeležencev samih, ker jo občutijo kot
svojo resnično, ne zgolj sugerirano ali vsiljeno nalogo;

•

zavestna, pomeni, da udeleženec jasno ve zakaj se je treba učiti, če se zaveda
smotra in naloge pouka in če ima do obeh pravilen odnos.

•

produktivna (ustvarjalna), če udeleženec vloži vanjo vse svoje sile in sposobnosti
in v okviru svoje razvojno pogojene zmogljivosti izraža uspeh svojega učenja v
podobi zaznavnega produkta ali storitve.

Pogoj za pravilno upoštevanje tega učnega načela je motivacija, kajti z njo dobiva
snov za udeleženca čustven odnos in smisel, ki sta v učenju na daljavo za zavestno
prisvajanje in sodelovanje še posebej nujna. S tem je tesno povezano vzbujanje
interesov in nagnjenj. Pomemben je zlasti interes, ki usmerja udeleženca k določeni
vsebini, predmetu ali pojavu z namenom, da ga natančneje in globlje spozna (Gerlič,
2000).

1

zaznavno

2

skrbnik e-učenja na daljavo
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4.2 E-UČNE VSEBINE
Priprava lastnih e-učnih vsebin zahteva veliko časa in visoke stroške razvoja
kakovostnih e-učnih vsebin, če povzamemo, da pri nastanku kvalitetnih e-učnih
vsebin sodelujejo avtorji, didaktiki za e-izobraževanje, programerji, SCORM
strokovnjaki, grafični oblikovalci, animatorji in še drugi specialisti.
E-učne vsebine so ena izmed pomembnejših komponent učinkovitega modela eizobraževanja. Bolj kot je učenje s strani izobraževanca samostojno, kvalitetnejše eučne vsebine je potrebno zagotoviti. Temeljne karakteristike kakovostnih e-učnih
vsebin so:
•

Interaktivnost, ki zagotavlja komunikacijo med e-učnimi vsebinami in
izobraževancem;

•

multimedija, ki popestri proces učenja in izobraževanca motivira za nadaljnje
delo;

•

skladnost s standardom SCORM, ki omogoča hitro nadgradnjo e-učnih vsebin,
enostavno izmenjavo, prenos med različnimi spletnimi učnimi središči in
podobno;

•

enostavnost, preprostost, razgibanost, kar predstavlja predpogoj za uporabo eučnih vsebin s strani izobraževanca;

•

prilagodljivost potrebam, željam in ciljem posameznega izobraževanca.

Za izgradnjo kvalitetnih e-učnih vsebin je ključen dobro pripravljen scenarij, ki se
običajno pripravi v sodelovanju med avtorjem in didaktikom za e-izobraževanje. V
primeru pomanjkanja finančnih sredstev obe vlogi navadno prevzame ena sama
oseba.
Učni načrti na nacionalni ravni izhajajo iz postavljenih splošnih in operativnih učnih
ciljev, ki so podlaga za načrtovanje vseh ostalih elementov pouka, kar lahko
ponazorimo s preprosto shemo na sliki 23.
DEFINIRAMO
CILJE

OPRAVIMO
EVALVACIJO

REALIZIRAMO
NAČRT

IZBEREMO
VSEBINO

NAČRTUJEMO
PROCES

IZBEREMO
SREDSTVA

Slika 23: Učno ciljni pristop k načrtovanju
Vir: Gerlič, 2000
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Priprava e-učnega gradiva obsega več stopenj, od proučitve ciljne skupine, do
postavitve izobraževalnih ciljev ter izbire načina preverjanja. Pri vsem tem je
pomembno upoštevanje didaktičnih načel, kjer v ospredje stopajo predvsem načelo
postopnosti, načelo sistematičnosti, načelo eksemplarnosti, načelo aktivnosti ter
načelo nazornosti. Načelo aktivnosti je sploh zelo pomembno, saj morajo biti e-učna
gradiva pripravljena tako, da spodbujajo aktivnost uporabnikov, ki je predpogoj za
dobro usvajanje ciljev in znanj, ki jih e-učna gradiva podajajo (Gerlič, 2010).
Poleg že omenjenih didaktičnih načel se moramo zavedati, da živimo v svetu
različnosti, zato moramo vedno imeti v mislih, da e-učno gradivo, pripravljeno v eni
obliki, ne bo primerno za vse uporabnike v enaki meri. Ljudje se v osnovi že
razlikujemo po načinu, kako sprejemamo informacije. Pri pripravi e-učnih gradiv se
moramo tega zavedati in gradiva pripraviti tako, da bodo ustrezala kar največ tipom
ljudi.
Dinevski (2006) predlaga, da se e-učna gradiva vrednotijo po naslednjih elementih:
•

Ocena tehnične izvedbe in kompatibilnosti,

•

ocena kakovosti izdelave,

•

ocena uporabniškega vmesnika pri uporabi gradiva,

•

ocena vsebinsko-didaktične vsebine.

Avtorji e-učne vsebine pa si lahko pomagajo tudi z vprašalnikom, kjer si odgovorijo
na vprašanja glede ciljev, aktivnosti, s kritičnimi komentarji s strani strokovnjaka in
izvajalca izobraževanja ter z rezultati pilotske izvedbe (npr. neposredni preizkus na
vzorcu predstavnikov ciljne populacije).

4.3 SPLOŠNE KORISTI E-IZOBRAŽEVANJA
E-izobraževanje prinaša sodelujočim celo vrsto prednosti v primerjavi s klasičnim
načinom izobraževanja. Povzeto po Gerlič idr., (2002) se prednosti kažejo v tem, da
je ta način izobraževanja omogočen ljudem, ki se iz različnih razlogov ne morejo
udeležiti tradicionalnega izobraževanja (oddaljenost, pomanjkanje časa, visoki
stroški, invalidnost itn.). Tak način izobraževanja hkrati poveča samostojnost, kar
lahko pozitivno vpliva na večjo ustvarjalnost, temu primerno pa so zasnovana tudi
študijska gradiva, ki so velikokrat kvalitetnejša od tradicionalnih. Ravno tako
omogoča boljšo izrabo časa ter tako večjo svobodo pri izobraževanju. Pedagogi pa so
pri tem manj obremenjeni, kar lahko prispeva k njihovemu strokovnemu razvoju.
Pozitivni učinki študija na daljavo, predvsem glede uporabljenih metod in oblik
poučevanja, na splošno narekujejo uvajanje teh metod v tradicionalno izobraževanje.
Glede na to, da izobraževanje lahko poteka prek interneta ali intraneta tudi v
prostorih samega podjetja, je bolje kot o študiju na daljavo govoriti o elektronskem
izobraževanju, oziroma e-izobraževanju. Kot že omenjeno je to izobraževanje, pri
katerem se izobraževancu gradivo posreduje po elektronskih medijih (internetu,
intranetu, ekstranetu, satelitih, avdio-video napravah, na zgoščenkah ...). Ključna
značilnost ni več prostorska ločitev udeležencev izobraževanja, zaradi česar se je
študij na daljavo kot način študija uvajal na začetku, temveč spremenjeni način dela,
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ki ga intenzivna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije povzroča. Le-ta
omogoča, da se izobraževanje lahko bolje prilagaja potrebam in zmožnostim
udeležencev izobraževanja, torej odjemalcem izobraževalnih storitev. Lahko bi celo
govorili, da se storitev prilagaja potrebam odjemalcev, kar pa je trend v poslovnem
svetu.
Izobraževanje prek interneta je pritegnilo pozornost tudi drugih, ne samo
izobraževalnih okolij. Tako se prek intraneta, interneta in ekstraneta izobražujejo
zaposleni v podjetjih, s čimer podjetja povečujejo vrednost človeškega premoženja.
Pridobivanje novih znanj je namreč pomembno tako za posameznika, ki s tem
povečuje zaposlitvene možnosti, kot tudi za podjetje in državo, ki si tako povečujeta
človeško premoženje in konkurenčno prednost.
V prihodnosti se bo e-izobraževanje zagotovo razširilo na mnogo področij, predvsem
zaradi naslednjih koristi, ki so do danes že dokazane:
•

Prihranek časa; v povprečju je čas izobraževanja krajši za 40-80 % v primerjavi
s klasičnim izobraževanjem.

•

Znižanje stroškov izobraževanja; v kolikor se izobraževanja udeleži veliko
izobraževancev in je izobraževalni program naravnan dolgoročno.

•

Doslednost podajanja učne snovi; učna snov je vsakemu izobraževancu podana
in interpretirana na enak način.

•

Povečan učni uspeh; raziskave kažejo večjo učinkovitost e-izobraževanja v
primerjavi s klasičnim izobraževanjem, kažejo se kar za 50% boljši rezultati kot
pri klasičnem izobraževanju.

•

Možnost obnavljanja pridobljenega znanja; izobraževanci lahko do
posodobljenih učnih programov dostopajo še večkrat po že končanem
izobraževanju.

•

Povečana kakovost izobraževanja; večkrat posodobljena učna gradiva in boljši
načini sledenja oziroma merjenja rezultatov izobraževanja.

•

Prilagodljivost dinamičnih učnih vsebin; učno snov je možno prilagajati
potrebam posameznikov in drugo.

4.4 KORISTI IZOBRAŽEVANCEV
Običajna pozabljivost, s katero se občasno vsi srečujemo, še ni znak bolezni. Težave
s pozabljivostjo se pojavijo zaradi utrujenosti, zamišljenosti, obremenjenosti in še
česa. Dejstvo je tudi, da je pozabljivost pogostejša v starosti. Posamezni spominski
spodrsljaji se lahko zgodijo vsakomur, v tem primeru postane e-izobraževanje
izrednega pomena. Ob klasičnem izobraževanju se na koncu predavanj končajo tudi
razlage, kar si človek zapomni ali zapiše, ostane, drugo je pozabljeno.
Pri e-izobraževanju pa se vedno lahko vrnemo na prejšnjo snov, oziroma določen
posnetek poslušamo kolikokrat želimo. Svoja vprašanja lahko posredujemo mentorju
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prek e-pošte, lahko "poklepetamo" s strokovnjaki, z ljudmi istih interesov, pa čeprav
iz najbolj oddaljenih držav (povzeto po Marolt, 2007).
Na podlagi tega, lahko povzamemo koristi za izobraževance:
•

Posamezniku prilagojeno izobraževanje; izobraževanec praviloma sam izbira
način, pot in hitrost učenja.

•

Fleksibilno izobraževanje; v večini primerov izobraževanec sam izbira čas in
kraj učenja.

•

Manjša psihološka obremenitev; v primeru napak izobraževanci niso
izpostavljeni ostalim udeležencem izobraževanja, prav tako pa so stalno na voljo
dodatni poskusi.

•

Izločitev nekaterih stroškov; potovanja, namestitve, inštruktorji in podobno,

•

Povečana motivacija; povratne informacije skozi avtomatsko interaktivnost ali
mentorja so odlični motivacijski vzvodi.

•

Izboljšana podpora mentorjev; izobraževanci so glede na učni program stalno
spremljani in usmerjani s strani mentorjev.

•

Uporaba sodobnih komunikacijskih orodij; preko odličnih komunikacijskih
orodij so izobraževanci lahko v stalnem stiku z mentorjem in ostalimi
izobraževanci.

•

Enostavna dosegljivost učnih vsebin; hitra in enostavna dosegljivost učnih
vsebin.

•

Aktivnejše sodelovanje; dokazano je, da izobraževanec pri učenju napreduje
skladno s stopnjo vključevanja v učni proces.

4.4 KORISTI ORGANIZACIJ
V današnjem času kapitalizma, ko je v podjetjih vedno najprej pod drobnogledom
ekonomski učinek, lahko z gotovostjo trdimo, da je ena večjih prednosti pri eizobraževanju znižanje stroškov; predvsem znižanje potnih stroškov, stroškov
namestitev, izpada produktivnosti, zvišanje kvalitete izobraževanja ter drugih
posrednih stroškov.
Poleg teh pa lahko omenimo še druge prednosti e-izobraževanja za organizacije:
•

Neomejeno število udeležencev; posamezen mentor lahko od kjerkoli podpira
praktično neomejeno število izobraževancev.

•

Večje zadovoljstvo zaposlenih; povečanje produktivnosti, učinkovitosti in
zaupanja zaposlenih, zmanjšana fluktuacija zaposlenih.

•

Večje zadovoljstvo strank; večje zadovoljstvo strank, predvsem ob dodatnih
možnostih usposabljanja za uporabo novih produktov,

•

Enostavnejša organizacija izobraževanj; odprava mnogih problemov in
dodatnih aktivnosti v zvezi z managementom izobraževanja.
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•

Vedno posodobljena učna vsebina; učne vsebine je možno na enostaven način
posodabljati in jih ohranjati sveže.

•

Globalna dosegljivost; učne programe je možno organizirati za udeležence po
celem svetu.

•

Napredni management izobraževanja; načrtovanje in
usposabljanja zaposlenih, iskanje primernih znanj in podobno.

•

Boljši rezultati poslovanja; podpora ključnim procesom, konkurenčna prednost,
zadovoljstvo strank in podobno.

management

Internetno izobraževanje ponuja nove možnosti dostopa do znanja in sodobne načine
učenja. Razvijati lastne e-učne vsebine za potrebe pridobivanja lahko dostopnih
znanj, je zaradi bogate ponudbe na trgu v večini primerov nesmiselno.
Odločitev o izgradnji lastnih e-učnih vsebin je običajno smiselna takrat, ko želimo
konkurenčna znanja ohraniti v zaprtem okolju ali pa ko gre za znanja, ki jih je na trgu
težko dobiti, oziroma so stroškovno težko dosegljiva.
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5 E-IZOBRAŽEVANJE ZA VZD TER ERGONOMIJO
PISARNIŠKIH DELAVCEV
5.1 NAČRTOVANJE E-UČNEGA GRADIVA
Po svoji vsebinski zasnovi se elektronska različica učbenika (gradiva) bistveno ne
razlikuje od tradicionalnega tiskanega gradiva. Gradivo mora biti namreč zasnovano
po enakih načelih, kar pomeni, da morajo biti cilji učnega programa jasno
zastavljeni, da mora biti vsebina predmeta razdeljena v zaokrožena poglavja oz. učne
enote, te pa morajo biti vsebinsko in didaktično zasnovane (Gerlič idr., 2002). Vsako
kakovostno e-gradivo naj bi vsebovalo naslednje štiri ključne elemente:
Predstavitev informacij,
•

navodila oz. vodič za uporabo gradiva,

•

vaje oz. preverjanje znanja,

•

orodja za sledenje napredka in zadovoljstva udeležencev.

E-učno gradivo je lahko podano v obliki besedila, zvočnega zapisa, video posnetka,
računalniške animacije, računalniške simulacije ali v interaktivni obliki.
Izdelek moramo sestaviti v skladu z didaktičnimi in metodičnimi vidiki pouka ter
vsebino prilagoditi ciljni publiki, ki bo izdelek uporabljala. Vse te vidike upoštevamo
pri tehničnih in organizacijskih postopkih, ki so potrebni za nastanek vsebin.
Pri oblikovanju elektronskega učbenika lahko naletimo do nekaterih izzivov.
Posebno pozornost pa je smiselno nameniti naslednjim sklopom (Jereb idr, 1999;
Jereb in Šmitek, 2003):
Oblikovanje besedila
•

Vsebina elektronskega učbenika se mora v celoti skladati z ostalim učnim
gradivom, pri tem mora biti snov podana sistematično in pregledno.

•

Besedilo mora biti jasno in razumljivo. Pazimo na primerno besedišče ter samo
kompleksnost stavkov. Pomembna je postopnost vključevanja strokovnih
izrazov, podana pa mora biti tudi njihova razlaga.

•

Obseg besedila naj bi bil bistveno manjši kot pri klasičnem gradivu. Kjer je to
mogoče, besedilo nadomestimo z drugimi multimedijskimi gradniki (slika,
animacija, video itn.).

•

Da ohranimo preglednost snovi, moramo uporabiti primerno pisavo (velikost,
vrsta, barva, razmiki itn.). Pomembne dele lahko poudarimo ali označimo.

•

Smotrno je, da logično zaokroženim vsebinskim celotam sledijo vprašanja in
naloge, ki usmerjajo študentovo pozornost na bistvo in oblikujejo njegovo
miselno aktivnost.

•

V spletnem okolju je zaželeno upoštevati prednosti spletnih tehnologij (npr.
HTML).
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Vsebina mora biti oblikovana primerno za računalniško uporabo.

Urejanje zvoka in grafike
•

Slike, grafi, preglednice ipd. so pomemben del vsakega elektronskega učbenika,
saj besedilo oplemenitijo oz. pojasnjujejo. S tem lahko pritegnemo tudi dodatno
pozornost študentov.

•

Uporaba animacij je boljša kot statične slike, saj lahko bolj nazorno prikazujejo
dele vsebine.

•

Za prikazovanje vrednosti v odstotkih so najprimernejši grafi, ki so jasno
označeni.

•

V primerih, ko za sprejemanje informacij oz. znanja zadostuje le avditivna
ponazoritev, lahko vključimo tudi zvočne posnetke, v nasprotnem primeru lahko
vključimo video posnetke in animacije. Paziti pa moramo tudi na ustrezno
dolžino tovrstnih vsebin.

Priprava instrumentov za samopreverjanje znanja
•

Elektronski učbenik praviloma vsebuje tudi ustrezne teste za začetno, sprotno in
končno preverjanje znanja.

•

Pri sestavljanju takega testa moramo upoštevati cilje in vsebino učne snovi in se
na podlagi tega odločiti, kakšne tipe testnih nalog bomo uporabili.

•

Vprašanja naj si sledijo od lažjih k težjim.

•

Ločimo več vrst testnih nalog. Običajno jih delimo v dve skupini, in sicer naloge,
kjer je potrebno napisati odgovor in naloge, kjer je potrebno izbrati pravilen
odgovor. V prvo skupino spadajo naloge, kjer je potrebno napisati kratek
odgovor ali dopolniti del naloge. V drugo skupino pa spadajo naloge, kjer je
potrebno pravilen odgovor izbrati ali pa odgovore pravilno razvrstiti.

Ko smo se odločili za podajanje učne snovi preko učenja na daljavo, smo si najprej
določili izobraževalni cilj, ki ga želimo z našo aplikacijo doseči.
Kot pri vsakem izobraževalnem programu je tudi pri gradivih za e-učenje bistvenega
pomena, da so cilji, do katerih želimo priti in do njih pripeljati učenca, jasno
zastavljeni. Cilji dejansko pomenijo točke, proti katerim smo namenjeni, ter
rezultate, ki jih želimo doseči in uresničiti z učnim gradivom. Gre predvsem za
vprašanje, kaj mora biti učenec sposoben narediti, ko osvoji določeno učno snov. Ob
tem ločimo dve vrsti ciljev, in sicer glavne cilje učnega gradiva in podcilje
posameznih učnih enot. Glavni cilji morajo biti opredeljeni jasno in razumljivo, saj
predstavljajo rdečo nit, po kateri poteka izobraževanje, in so hkrati izhodišče za
preverjanje znanja ob zaključku izobraževanja. Glede na obseg in kompleksnost učne
snovi pa lahko glavne cilje razdelimo še na podcilje, ki zadevajo posamezne
vsebinske sklope ali poglavja.
Pri načrtovanju elektronskega učbenika ne smemo zanemariti dejstva, da e-učbenik v
prvi vrsti ni namenjen izdelovalcu, oziroma avtorju le-tega, temveč kasnejšim
uporabnikom, torej izobraževancem. Zato je dobro, da pri načrtovanju učbenika
upoštevamo še (Gerlič idr., 2002; Zorič Venuti, Debevec, 2003):
Elizabeta Korošec: E-izobraževanje za varno delo in ergonomijo pisarniških delavcev

stran 48

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

•

Demografske faktorje - starost, spol, narodnost, izobrazba, kulturne navade ter
nenazadnje tudi število udeležencev;

•

motivacijo - zakaj so se odločili za učenje, v kakšni meri je program lahko
povezan z njihovim življenjem in/ali delom, kaj pričakujejo od učnega programa,
kakšna so tudi sicer njihova pričakovanja in strahovi, povezani z izobraževanjem;

•

učne faktorje - kakšne izkušnje imajo z učenjem in kakšne so njihove predstave o
izobraževanju, kakšne delovne in učne navade imajo, kako in kdaj se učijo,
kakšne izkušnje že imajo z e-izobraževanjem;

•

predznanje - kakšno je ali bi moralo biti njihovo predznanje; kakšne osebne
izkušnje, ki bi lahko bile pomembne pri učenju imajo, kakšne zgrešene predstave
imajo;

•

okolje in učna sredstva - kje, kdaj in kako se bodo učili, koliko časa imajo za
učenje, kakšne medije oz. računalniško opremo bodo imeli na voljo, kako bi
vplivalo okolje na tako učenje.

Vsi ti dejavniki nam bodo v pomoč za ponazoritev snovi. Z učnim gradivom moramo
izobraževancu namreč olajšati učenje in mu na primeren način približati in ponazoriti
učno snov. Poleg tega bomo natančneje vedeli, kateri način povezovanja učne snovi s
praktičnimi primeri ter izkušnjami izobraževanca je najustreznejši in kateri medij
izbrati.
Svoje predhodne ugotovitve v zvezi z ergonomičnim urejanjem pisarn in poslovnih
prostorov ter načinom dela v pisarni, bomo v našem e-učnem gradivu prikazali na
konkretnem programu izobraževanja za varno in zdravo delo delavcev v pisarnah. V
petih modulih e-učnega gradiva bodo delavci v pisarnah spoznali pravne podlage, ki
urejajo področje varnega dela, tveganja za zdravje, ki so prisotna pri delu z
računalnikom, napake pri izbiri in uporabi opreme ter vse, kar morajo vedeti o
ergonomski opremi v pisarni ter aktivnostih za vzdrževanje svojega zdravja in
dobrega počutja pri delu.
Cilje zapišemo v sinopsisu3, ki je osnova za scenarij in podrobni načrt. V uvodu
sinopsisa skušamo predvideti, kakšna bo aplikacija in njen namen.
Predvidimo tudi ciljno publiko in omejitve. S funkcionalnimi zahtevami predvidimo
način dostopa do aplikacije, definiramo vhodne podatke in njihovo programsko
interpretacijo v obliki izhodnih dejanj.
V scenariju predvidimo vse sestavne dele naše predstavitve. Scenariju lahko rečemo
tudi objektno orientirani načrt, saj vsem sestavnim delom rečemo objekti. V tem
zapisu predvidimo tudi zaporedje objektnih tipov, ki gradijo module aplikacije.
Dokončno obliko objektov predpostavimo in opišemo v podrobnem načrtu, ki naj
vsebuje tudi scenarije posameznih sestavnih objektov, če so ti kompleksnejši (video
posnetki, animacije, zvočni vložki,…).

3

pregled – kratka vsebina
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V dokumentu predvidimo tudi uporabo orodij, ki omogočajo spajanje objektov v
module, te pa v našo aplikacijo za učenje na daljavo.

IDEJA IN SINOPSIS

SCENARIJ

STROJNA IN PROGRAMSKA
OPREMA

PODROBNI NAČRT

IZDELAVA OBJEKTOV POTREBNIH ZA
APLIKACIJO

ZDRUŽEVANJE OBJEKTOV Z
VEČPREDSTAVNO APLIKACIJO

TESTIRANJE KONČNEGA IZDELKA

EVALVACIJA IN UPORABA V IZOBRAŽEVANJU

Slika 24: Shematski prikaz osnovne organizacije in izdelave aplikacije za učenje na
daljavo
Vir: Gerlič, 2000
Za razliko od metodologij, ki izhajajo iz razvijanja programske opreme, pri izdelavi
e-gradiva evalvacija in povratni odziv nista prisotna le v zadnjih fazah, temveč skozi
celoten proces izdelovanja elektronskega gradiva, če je to le mogoče.

5.2 PROGRAMSKO ORODJE COURSELAB
Hiter tehnološki napredek na področju računalniških tehnologij odpira nove možnosti
za razvoj kakovostnega učnega gradiva. Programska orodja za izdelavo
elektronskega gradiva niso več nobena redkost, ravno nasprotno - mnogi proizvajalci
programske opreme danes ponujajo svoje celovite rešitve, namenjene izobraževanju,
zlasti zaradi vse večjega povpraševanja velikih izobraževalnih institucij in
organizacij.
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Mnogi proizvajalci ponujajo različna orodja in sisteme, ki so potrebni za ustrezno
pripravo in distribucijo gradiva.
CourseLab je visoko zmogljiv program za izdelavo e-gradiv. Njegova največja
prednost pred ostalimi konkurenčnimi produkti je v tem, da je na voljo popolnoma
brezplačno. Razvilo ga je podjetje WebSoft ltd., ki ima sedež podjetja v Moskvi.
Podjetje WebSoft so leta 1999 ustanovili diplomanti univerze Moscow State
University.

Slika 25: Programsko orodje CourseLab
Vir: CourseLab 2.4, 2010
Veliko orodij za večpredstavnost dovoljuje vključevanje vsebine, ki je nastala izven
sistema, preko operacije izreži-in-prilepi.
Večina teh orodij je LCMS proizvodov, nekatere organizacije pa že ponujajo orodja,
ki uporabljajo ustrezne sestavine SCORM (Sherable Content Object Reference
Model) ali AICC (Aviation Industry CBT Commitee) standarde za kreiranje učnega
gradiva.
Program CourseLab se največ uporablja za izdelavo e-učbenikov, z njim pa lahko
izdelujemo še širok spekter najrazličnejših aplikacij, kot na primer razne kvize,
ocenjevalne aplikacije, simulacije postopkov ali programske opreme, interaktivne
predstavitve izdelkov in drugo.
Program CourseLab omogoča, da uporabnik med delom vidi, kakšen bo končni
dokument, npr. na papirju. V vsakem trenutku je možnost pregleda končnega izdelka.
Projekt lahko sestavimo iz poljubnih gradnikov, ki so medsebojno popolnoma
prilagodljivi, tako da je primeren za vse ravni zahtevnosti projekta.
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Končni izdelek je v celoti narejen v HTML4 jeziku, tako da ga lahko odpremo s
priljubljenim brskalnikom (Internet Explorer5), brez dodatnih Java oziroma ostalih
predvajalnikov.
V programu je možnost opravljanja preizkusov znanja iz predelane snovi, ima pa tudi
sposobnost uvoza projektov iz programa Powerpoint6.
I-spletna izobraževalna programska oprema
Tekstovne datoteke

RichText, HTM, JavaScript

Slikovne datoteke

GIF, JPG, PNG, BMP

Video posnetki

AVI, WMA, MPEG, MOV, RM, FLV

Zvokovne datoteke

AIF, WMA, MP3, WAV, SWF

Druge obogatene datoteke

Adobe Flash, Adobe Shockwave, Java aplikacije

Pripete datoteke

TXT, HTML, RTF, DOC, XLS; PDF, ZIP, PAR

Tabela 4: Podprti formati v programu CourseLab
Vir: CourseLab 2.4 User Manual, 2010
HTML je programski jezik, ki s posebnim načinom označevanja besedila omogoča
oblikovanje datotek, sklicevanje nanje in njihovo vključevanje. Na ta način HTML
jezik omogoča preprosto oblikovanje interaktivnih dokumentov. HTML jezik nam
omogoča, da hiperpovezave ustvarjamo znotraj besedila, lahko pa tudi prek slik ali
katerih koli drugih delov dokumenta.
CourseLab omogoča distribucijo vsebine na internet, takojšen zapis na CD, oziroma
kakšen drug medij.
Poglavitne značilnosti programa CourseLab (CourseLab 2.4 User Manual):
•

Deluje v WYSIWYG okolju, kar pomeni, vsebina in oblika ostajata
nespremenjeni (enaki) od postavitve do predvajanja.

•

Za delo s programom ne potrebujemo znanja HTML jezika ali programiranja.

•

Objektno-orientiran model nam omogoča, da brez težav izdelamo tudi bolj
zahtevne vsebine.

•

Povezava med več zahtevnimi objekti je omogočena z enim samim klikom na
miško.

4

Programski jezik

5

Brskalnik Microsoft Internet Explorer

6

Del programske opreme Microsoft Office
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•

Vgrajen ima mehanizem, ki omogoča animacijo objektov.

•

Vmesnik je zasnovan na odprto objektnem modelu, ki omogoča enostavno
nadgrajevanje objektov, ki se nahajajo v tako imenovani "knjižnici" programa in
predlog programa, tudi tistih, ki jih uporabnik ustvari sam.

•

Omogoča sprotno pregledovanje in testiranje vgrajenih elementov tako, da v
vsakem trenutku vidimo, kako se elementi med seboj dopolnjujejo.

•

Podpira Macromedia Flash, Java in Shockwave vsebine in različne video
formate.

•

Omogoča enostavno dodajanje in usklajevanje zvočnih datotek.

•

E-gradivo, ki smo ga izdelali v programu CourseLab, lahko izvozimo: na
zgoščenko, v standard SCORM 1.2, v standard SCORM 2004, v standard AICC
in na spletno stran courselab.com.

V strokovnih krogih varnosti in zdravja pri delu takih gradiv še ni mogoče zaznati,
zato smo se odločili za pripravo elektronskega gradiva v programskem orodju
CourseLab, ki bo pripomoček za teoretično izobraževanje zaposlenih za varno delo
in ergonomijo v pisarni.

5.3 STRUKTURA E-UČBENIKA V PROGRAMU COURSELAB
Struktura gradiva je enakega pomena kot načrt za gradnjo hiše. Šele ko enkrat vemo,
kaj želimo doseči in imamo za to pripravljeno strategijo, se lahko lotimo dejanskega
dela.
Program CourseLab ponuja sestavljalcu gradiva možnost, da vsebino razčleni v
naslednje enote, oz. gradnike:
•

Lekcija (lesson) je največja enota, s katere je zgrajen e-učbenik. Lekcija vsebuje
gradivo in je podprta z multimedijskimi elementi, hkrati pa vsebuje vaje in teste,
ki uporabniku pomagajo pri pridobivanju in preverjanju znanja. Sestavljena je iz
več modulov (CourseLab 2.4 User Manual).

•

Modul (modul) je osnovna enota programa in je sestavljen iz poljubnega števila
strani oziroma slidov. Strani znotraj modula ustvarimo po svoji volji glede na
potrebe (CourseLab 2.4 User Manual).

•

Stran (slide) je manjša enota od modula in nam služi kot podloga na kateri
ustvarjamo učno vsebino, vaje, predstavitve in teste. Strani so zgrajene iz
okvirjev. Število okvirjev na strani prilagajamo glede na zahtevnost vsebine.
Vsaka stran vsebuje vsaj en okvir na katerem gradimo vsebino (CourseLab 2.4
User Manual).

•

Okvir (frame) je najmanjši gradnik e - učbenika. Uporabljamo ga za ustvarjanje
same vsebine e-učbenika. Čeprav število okvirjev na strani ni omejeno, je
pametno upoštevati mejo, ki je med 30 in 40 framov na stran, saj bi večje število
okvirjev povzročilo dolgo nalaganje samega slida (CourseLab 2.4 User Manual).

V nadaljevanju je predstavljena struktura gradiva, izdelana v treh korakih.
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5.4 STRUKTURA E-GRADIVA
ZDRAVO DELO IN ERGONOMIJA V PISARNI 7
01 Predstavitev (Nalov strani)-

01 Uvod

01 Namen modula

02 Uvod z navodili za delo

02 Zakon o varnosti in zdravju pri

02 Poškodbe RSI

03 Vsebina gradiva

02 Preventivni zdravstveni

03 Sindrom zapestnega kanala

04 Varno delo v pisarni

03 Analiza in zdravstvena ocena

04 Utrujenost mišic

05 Zdravo delo v pisarni

04 Pravilnik o varnem delu pred …

05 Slab krvni obtok

05 Pisarna kot drugi dom.

05 Tehnične zahteve za delo pred …

06 Okvare hrbtenice

06 Delovno okolje

06 Delovno okolje

07 Slaba drža

07Uurejenost delovnega mesta

07 Programska oprema

08 Oslabljene hrbtne mišice

08 Urejenost pisarniških….

08 Preverjanje znanja…

09 Bolečine v vratu…

01 Delo v pisarni8

02 Pravne podlage zdravega
dela v pisarni

01 Namen modula

01 Uvod

02 Neustrezni pisarniški stoli

02 Razporeditev prostorov in

03 Neprimerne mize – delovne p..

03 Delovne površine za delo z

04 Računalniški zaslon

04 Sedenje pri delu z

05 Tipkovnice in miške

05 Osvetljenost pri delu z rač.

06 Neustreznost programske o…

06 Tipkovnice

07 Razporeditev delovnih mest

07 Računalniške miške

08 Prenosni računalnik

08 Pravilna uporaba prenosnih…

10 Preverjanje znanja

12 zaključek

04 Napake pri izbiri in uporabi
opreme

03 Možnost resnih obolenj pri
delu z računalnikom

05 Ergonomsko urejeno
delovno mesto

Tabela 5: Struktura gradiva
Vir: Lastni, 2010

7

Naslov lekcije

8

Naslov modula
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1. Korak: razdelitev celotne vsebine na posamezne dele (module), ki so za sebe
neodvisni in celota (razredi).
2. Korak: razdelitev posameznega modula na posamezne metodične pristope.
3. Korak: izdelava in vnos vsebine v knjižnice posameznih modulov.
Predloge za strukturo in scenarij e-gradiva smo povzeli po dr. Branislavu Šmitku, s
predavanj pri predmetu Večpredstavnost v izobraževanju.

5.5 SCENARIJ ZA IZDELAVO E-GRADIVA
Vsebina je srce vsakega e-izobraževalnega sistema. Na akademskem področju,
predvsem v visokem šolstvu, je možno dostopati do večine učnih področij, saj
profesorji objavljajo vsebinske sklope, ki jih pripravijo za redna predavanja.
Pri pripravi e-učnega gradiva se je potrebno držati osnovne strukture, načela
postopnosti in sistematičnosti.
Pred začetkom podajanja učne snovi je potrebno podati kratek povzetek vsebine,
cilje učne enote, kazalo, učni vodič, časovni okvir, povezave na druge učne enote ter
potrebna predznanja.
Uvodnemu delu sledi učna vsebina, ki mora vsebovati različne didaktične elemente
(omogočanje pogleda na prihodnje vsebine, navezovanje na prejšnje in znane zadeve,
uporaba povezav s sosednjimi snovnimi področji). Priporočljiva je uporaba primerov,
pojasnil, razlag, vmesnih povzetkov, izrekov, povezav na druge učne materiale ipd.
Poleg tega je potrebno izobraževancu dati možnost, da kaj sam naredi v povezavi z
učno snovjo. Njegovo aktivnost se lahko spodbuja z vprašanji in vajami znotraj
učnega gradiva, na koncu učne enote ter z zaključnim preverjanjem znanja ali
nalogami obsežnejšega tipa. S tem se pomaga izobraževancem, da razmišljajo, si
zapomnijo, razumejo ideje iz učnega gradiva, iščejo po dodatnih informacijah, ki
niso zajete v učnem gradivu, ipd. (Debevc, Zorič Venuti, 2003).
Velikokrat se zgodi, da že obstaja gradivo, ki se ga lahko delno ali v celoti uporabi.
Pri tem je potrebno obstoječe gradivo opremiti z navodili o uporabi učnega gradiva,
učnimi cilji, povzetki, slovarjem, jasnejšo razlago, ilustracijami, alternativnimi
primeri ali npr. nalogami.
V našem primeru izdelave e-učnega gradiva smo po izdelavi strukture pripravili
scenarij, kjer smo po korakih vnašali vsebino, interaktivnosti in gradnike, ki jih
želimo prikazati na strani, oziroma slidu.
Koraki:
•

Izdelava in vnos vsebine v knjižnice posameznih modulov.

•

Vnos slikovnega gradiva v album, opremljen s tekstom in brez.

•

Iskanje in vnos video materiala v module.

•

Izdelava programirane sekvence modula.

•

Iskanje in ustvarjanje povezav na druge vire na Internetu.
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Izdelava informatorja modula.

Bolj natančno kot definiramo in pripravimo vsebino v scenariju, lažje nam bo pri
dejanski izdelavi gradiva. Vnaprej pripravljeni teksti, slikovno gradivo ali drugi
multimedijski gradniki, nam bodo prihranili veliko časa.

5.6 SCENARIJ E-GRADIVA
KORAK 01
Ime koraka

Ime koraka
Uvod z navodili za delo
besedilo/snov/vsebina učne snovi

Besedilo

Pozdravljeni!
Ustrezna urejenost pisarniških prostorov je izredno pomembna,
saj večina prebivalstva razvitega sveta preživi pretežni del
svojega življenja na delovnem mestu in vse več tudi v pisarni
pred računalniškim zaslonom.
Če delate pred računalnikom štiri ali več ur na dan, potem je to
učno gradivo namenjeno prav vam.
Opis interaktivnosti iz baze, ki je na voljo.

Tip
interaktivnosti

Uporabimo CourseLab agenta z animacijo za popestritev uvoda
in animirano sliko (GIF).
Poleg besedila dodamo tudi zvok.
opis interaktivnosti in dodatna razlaga koraka

Opis/opombe

Najprej se prikaže agentka z določenimi aktivnostmi in
posnetek prebranega uvoda, nato se odpre slika čez celoten
okvir, po nekaj sekundah slika izgine in se prikaže besedilo, ki
nas s klikom usmerja do navodil za uporabo gradiva… Za
popestritev na koncu dodamo še kratek video posnetek
pisarniške delavke.
Ime datotek gradnikov (slike, video, zvok)

Gradniki

Slika 1- animirana delavka za računalnikom (GIF)
Delo v pisarni Video 1:
http://www.youtube.com/watch?v=6RYzBaLOIG0
Tabela 6: Scenarij za uvodno stran gradiva
Vir: Lastni, 2010
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IZDELAVA E-UČNEGA GRADIVA
NASTAVITEV NOVE LEKCIJE V PROGRAMU COURSELAB

V nadaljevanju bomo opisali postopek izdelave e-učnega gradiva v programu
CourseLab.
Po zagonu programa v pojavnem oknu izberemo možnost New Course, kjer
vstavimo naslov lekcije in določimo lokacijo (mapo) na PC, kamor bomo delovno
verzijo shranili.

Slika 26: Vnos naslova
Vir: Lastni, 2010
5.7.2

IZBIRA PREDLOGE

V naslednjem koraku bomo poimenovali poglavje oz. modul z naslovom, kakor se bo
potem izpisal na uvodni strani končne predstavitve.
Z izbiro My Templates smo izbrali predlogo, kateri smo določili lastnosti za izgled
našega gradiva. Za zahtevnejše uporabnike program ponuja možnost, da izberejo
prazno stran (Empty) in si sami ustvarijo predlogo.
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Slika 27: Okni za izbiro standardne predloge
Vir: Lastni, 2010
V nastavitvah »Modul Settings« imamo možnost nastavitve resolucije projekcije.
Izbrati je potrebno dimenzijo, ki je primerna današnjim resolucijam računalniških
ekranov. Upoštevati moramo dejstva, da imajo uporabniki različne velikosti ekranov,
torej se lahko zgodi, da vsebina ne bo v celoti prikazana. V našem primeru smo
izbrali širino (Width) 750 in višino (Height) 530.

Slika 28: Okni za nastavitev resolucije in osnovne barve
Vir: Lastni, 2010
Po želji si prilagodimo tudi slog pisave, velikost ter barvo osnovne barve.
5.7.3

IZDELAVA NASLOVNE STRANI MODULA

Naslovna stran (Title-slide) se prikaže ob vsakem zagonu modula. Na osnovni strani
morajo biti vsi osnovni podatki modula, podatki avtorja oz. organizacije, ki je modul
izdelala.
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Slika 29: Osnovna naslovna stran v prazni standardni predlogi
Vir: Lastni, 2010
Naslovno stran modula smo opremili z našim logotipom in nazivom podjetja. Dobro
je, da se uporablja slog pisave, ki je podan v celotni grafični podobi organizacije, saj
s tem pridobimo na enotnosti in prepoznavnosti.

Slika 30: Okni za izdelavo podatkov na naslovni strani modula
Vir: Lastni, 2010
Grafika naj bi bila v povezavi z vsebino modula, tako da bo imel izdelek neko
končno celostno podobo.
5.7.4

IZDELAVA PREDLOGE STRANI

Stran (Master-slide) nam predstavlja osnovo za vse nadaljnje strani. Potrebno je
narediti nabor elementov, ki bodo prisotni na vseh straneh in okvirjih.
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Slika 31: Okni za izgled predloge strani
Vir: Lastni, 2010
Next Slide Button« in »Previous Slide Button« sta navigacijska gumba za enostavno
premikanje med stranmi.

Slika 32: Navigacijski menu
Vir: Lastni, 2010
»Navigation menu« je priročen gradnik, ki nam izpiše ime trenutne strani. Med
uporabo gradiva nam omogoča izbiro poljubne strani v celotnem modulu, kar je zelo
dobrodošlo pri obsežnih modulih.
Na voljo imamo tudi navigacijske elemente, ki nam pokažejo kje v modulu se
nahajamo ali nam omogočajo upravljanje z modulom.
Razpored in nabor prilagodimo našim željam, oziroma potrebam po le teh.
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Slika 33: Nabor gradnikov za navigacijo
Vir: Lastni, 2010
Izberemo gradnike, ki bodo potrebni za upravljanje in pregledovanje predstavitve.
Pozorni moramo biti, da ne izberemo preveč oziroma nepotrebne gradnike, saj s tem
zmanjšamo preglednost predloge.

Slika 34: Okno za vnos naslova modula
Vir: Lastni, 2010
Pri oblikovanju predloge strani vpišemo naslov modula, ki se prikazuje na vseh
straneh in okvirjih modula.
5.7.5

IZDELAVA STRANI

V scenariju smo zapisali vsebino in predvideli gradnike, ki jih bomo uporabili na
straneh. Te najdemo v knjižnici gradnikov na desni strani (slika 35).
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Slika 35:Knjižnica gradnikov
Vir: Lastni, 2010
Uporaba CourseLab Agenta
V zavihku Agents v knjižnici gradnikov najdemo CourseLabove Agente, ki jih z
ustreznimi nastavitvami v gradivu lahko uporabljamo za popestritev med učenjem.
Lahko so tudi rdeča nit gradiva, oziroma služijo za povezovanje učne vsebine. S
funkcijo Event na sliki 36 izberemo način – aktivnost s katero bomo Agenta
prikazali, s funkcijo Action pa nastavljamo časovne zamike ali aktivnosti, ki jih bo
Agent po pojavitvi izvedel. V zaporedju mu lahko nastavimo več aktivnosti, ki jih bo
izvajal in premikanje po strani, kar velja tudi za druge objekte.

Slika 36: Nastavitev aktivnosti Agenta
Vir: Lastni, 2010
Za primer predstavitve izdelave strani smo povzeli osmo stran iz drugega modula
našega gradiva, ki zajema več interaktivnih vsebin.
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Nakazali bomo le nekaj od mnogih možnosti za vnos in nastavitev objektov za
interaktivnost, ki popestri samo predstavitev.
Izbrali smo sliko za ozadje, ki jo vstavimo preko ukaza »Insert from file«. V
nadaljevanju vnašamo tekste, ki jih kopiramo ali vpisujemo v »Textboxes« iz
knjižnice gradnikov.

Slika 37: Okni za vnos slike in besedila
Vir: Lastni, 2010
Gradniku »Text Box« (okvirček za besedilo) smo dodali ukaz za navigacijo na okvir.
Tako smo tudi ostalim okvirčkom besedila na sliki nastavili ukaz »CALL« za
odpiranje novih okvirjev z dodatno vsebino.

Slika 38:Ukazi za navigacijo na okvir
Vir: Lastni, 2010
Na podoben način lahko nastavljamo ukaze tudi na druge objekte ali besedila, da
prikličemo, oz. odpremo povezave na dodatne vsebine (slika 39).
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Slika 39:Prikaz strani in okvirjev v delovni verziji
Vir: Lastni, 2010
S pomočjo gradnika Flash-movie smo vključili vsebine, ki se nahajajo na spletu, kot
npr. YouTube.
Želeno vsebino smo vključili s pomočjo oznake <EMBED> na spletni strani.
Generirano kodo na spletni strani smo prekopirali v okence Code gradnika »Flashmovie« (slika 40).

Slika 40: Vstavljanje gradnika »Flash-movie«
Vir: Lastni, 2010
Za interaktivnost vseh objektov, ki jih prikazujemo na strani ali okvirju, imamo v
programu veliko možnosti za časovne nastavitve prikazovanja in zapiranje objektov.
V ta namen nam je v pomoč časovna premica (Time line) s katero preprosto
nastavimo zaporedje prikazovanja objektov (slika 41).
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Slika 41: Časovna premica
Vir: Lastni, 2010
5.7.6

POSTOPEK IZDELAVE TESTA

Na koncu vsakega modula ali med gradivom se lahko odločimo za samopreverjanje
znanja, za kar nam je v programu CourseLab omogočena izdelava testa.
Kljub temu, da je izdelava testa preprosta, nam program omogoča, da nastavimo,
oziroma spreminjamo veliko uporabnih funkcij in omejitev.
Najprej iz knjižnice gradnikov (Object Library), izberemo zavihek Testi (Tests) in
nato izberemo ikono »Tect«, ter jo povlečemo na delovno površino strani-slida. Tako
dobimo okvir, znotraj katerega bo prikazana vsa vsebina testa. Okvir testa lahko
poljubno večamo in manjšamo in ga postavimo kamorkoli na strani-slidu.
Z dvoklikom na okvir testa odpremo okno z nastavitvami. V zavihku vprašanja
(Questions)b kliknemo na moder znak plus (+) in odpre se nam novo okno. Pod
zavihkom Vprašanje (Question) izbiramo tipe vprašanj (Question type), ki jih želimo
dodati. V polje Question text vpišemo besedilo za vprašanje ali namesto besedila
dodamo sliko (Question image), ki bo služila kot vprašanje.
V polje različice (Variants) vnesemo odgovore med katerimi izobraževanec lahko
izbira. Nastavimo, oz. označimo pravilen odgovor.
V zavihku Omejitve (Limitations) smo nastavili število poskusov, ki jih ima
izobraževanec na voljo. Omogočeno je tudi avtomatsko beleženje poskusov, ki jih
izobraževanec porabi pri vsakem vprašanju, časovno omejitev za odgovor na
vprašanje ali celo preskakovanje vprašanj. Samopreverjanje znanja v našem gradivu
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ni poglavitnega pomena, ker se za ustrezno preverjanje znanja za varno in zdravo
delo uporabljajo posebni vprašalniki, na podlagi katerih izdajamo potrdila o
usposobljenosti.
Kljub temu, da program ponuja veliko možnosti od točkovanja do nastavitev
časovnih limitov za reševanje testa (v zavihkih Scoring in Limitations and scoring)
smo se omejili na najenostavnejšo varianto v zavihku Povratne informacije
(Feedback) kjer izbiramo med tremi opcijami in sicer, da izobraževancu potem, ko je
na neko vprašanje že odgovoril, prikažemo pravilni odgovor.
Nastavili smo prikaz povratnih informacij, ki izobraževanec obvestijo o tem ali je
odgovor pravilen ali ne ter o zmanjkanju poskusov za odgovarjanje.

Slika 42: Test za samopreverjanje znanja
Vir: Lastni, 2010
Zavihek Prikaz (Display) omogoča spreminjanje izgleda samega testa. Spremenimo
lahko obliko in barvo okna testa. Pri vprašanjih z besedili lahko spreminjamo tudi
pisavo, ozadje in okvir kamor vpisujemo podatke.
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6 RAZISKAVA
Predmet raziskave so bili delavci računovodskih, upravno-administrativnih služb,
operativni vodje in drugi pisarniški delavci v različnih podjetjih, ki pri svojem delu
uporabljajo računalnik. Nekateri opravljajo delo z računalnikom manj kot poln
delovni čas. Sem običajno sodijo operativni vodje, ki svoje delo občasno opravljajo
na terenu, veliko pa jih delo z računalnikom opravlja 8 ali celo več ur na dan.

6.1 VZOREC IN POPULACIJA RAZISKAVE
Med 130 delavcev smo po internetni pošti poslali spremni dopis in naslov spletne
strani, kjer so kandidati dostopali do e-gradiva in anketnega vprašalnika. Naslove
smo pridobili s pomočjo kadrovskih služb, vodilnih delavcev v podjetjih, s
posredovanjem nekaterih kandidatov svojim prijateljem in znancem ali z neposredno
komunikacijo z določenimi kandidati. Za e-učenje in izpolnitev anketnega
vprašalnika so kandidati imeli na voljo 6 tednov. V tem času smo nazaj prejeli 93
izpolnjenih veljavnih anket.
Raziskava je zajemala moško in žensko delovno populacijo različne starosti.
Vprašalnik je bil kombiniran, sestavljen iz štirih delov. Prvi del je vseboval splošne
podatke o anketiranih, drugi del je bil namenjen ugotavljanju usposobljenosti za
varno delo ter delovnim navadam kandidatov v povezavi s problematiko
dolgotrajnega sedečega dela. Tretji sklop se je nanašal na ugotavljanje zdravstvenih
težav kandidatov, kot posledico dolgotrajnega sedečega dela.
V četrtem sklopu smo ugotavljali, kako so kandidati označili e-učno gradivo, ali je
način e-učenja za njih sprejemljiv in če bo to izobraževanje zanje koristno.

6.2 NAČIN MERJENJA IN REZULTATI ANKETE
V prvem sklopu vprašanj o analizi zdravstvenega stanja in počutja so anketiranci
vsak dejavnik ovrednotili z ocenami od 1 do 4 po štiristopenjski ocenjevalni lestvici:
1: Nikoli
2: občasno (tedensko)
3: pogosto (tedensko)
4: dnevno
Rezultati ankete so predstavljeni po sklopih v tabelah 7, 8 in 9.
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4: dnevno

(tedensko)

računalniku.

3: pogosto

1: Nikoli

Pogostost pojavljanja bolečin zaradi dela pri

(tedensko)

Magistrsko delo

2: občasno
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1. Glava z očmi

51

26

13

3

2. Vrat

39

31

14

9

3. Ramena

48

21

20

4

4. Zgornji del hrbta

55

17

15

6

5. Spodnji del hrbta

56

13

18

6

6. Roke

50

24

14

5

7. Zapestje z dlanjo

42

28

11

12

8. Medenica s kolki in sedalni del

65

22

4

2

9. Noge

55

21

13

4

Tabela 7: Rezultati ankete – Pogostost pojavljanja bolečin
Vir: Lastni, 2010
Za velikost občutene bolečine so kandidati odgovarjali po naslednji lestvici:
1: Brez bolečine
2: Zmerna do močna bolečina
3: Ekstremno močna bolečina
4: Nesposoben za delo
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1. Glava z očmi

55

28

6

4

2. Vrat

53

25

11

4

3. Ramena

62

15

14

2

4. Zgornji del hrbta

59

24

9

1

5. Spodnji del hrbta

64

20

8

1

6. Roke

60

27

6

/

7. Zapestje z dlanjo

52

33

6

2

8. Medenica s kolki in sedalni del

67

22

2

2

9. Noge

65

22

6

/

delo

za
4:Nesposoben

močna b. bolečina

3:

močna b. bolečina

Zmerna
2:

telesa.

1: Brez bolečin

Velikost občutene bolečine po različnih delih

Ekstremno

Magistrsko delo

do
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Tabela 8: Rezultati ankete – Velikost občutene bolečine
Vir: Lastni, 2010
Naslednji sklop vprašanj je zajemal vprašanja o ustreznosti učnega gradiva, o učinkih
izobraževanja in o predvidenem upoštevanju preventivnih ukrepov anketirancev za
varno delo po izobraževanju. Anketiranci so spet odgovarjali po štiristopenjski
lestvici in sicer:
1: sploh se ne strinjam
2: se delno strinjam
3: se dokaj strinjam
4: popolnoma se strinjam
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3: Se dokaj
strinjam

2:Se delno
strinjam

Ustreznost e-gradiva ter uporabnost znanja v praksi

4:Popolnoma
se strinjam

Magistrsko delo

1: Sploh se
ne strinjam

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Ta način učenja je zame popolna novost.

19

38

11

25

Ustreza mi svobodna izbira časa in kraja izobraževanja.

1

8

30

54

Podajanje snovi na e-način je zame ustreznejše kot
7
način učitelj-učenec.

38

35

13

Zaradi možnosti prilagajanja časa za učenje je e-učenje
/
zame ugodnejše.

15

40

38

Ustreza mi prilagajanje hitrosti učenja lastnemu ritmu.

6

25

62

Imam dovolj samoiniciativnosti in pripravljenosti do
/
dela za učenje na e-način.

22

49

22

Pri tem načinu učenja je potrebno več iznajdljivosti in
2
kreativnega dela.

17

37

37

E-gradivo je izpolnilo vaša pričakovanja.

/

7

34

52

Po vsebini je gradivo ravno prav obsežno.

2

23

50

18

Gradivo je zanimivo.

2

7

31

53

Gradivo je v celoti preobsežno.

38

13

33

9

Gradivo je razumljivo.

4

13

22

54

Med učenjem so bile možnosti in napotki za
5
nadaljevanje jasni in razumljivi.

8

43

37

Med učenjem sem se dolgočasil-a.

13

13

8

Pri učenju na ta način mi ustreza, da lahko večkrat
8
obnavljam znanje.

7

46

32

V gradivo bi lahko bilo vključenih še več video vsebin.

32

34

23

4

Gradivo se mi zdi nepotrebno, ker lahko preko interneta
51
sam-a pridobim vse potrebne informacije.

21

19

2

Pridobljeno znanje zaposlenim pomaga pri urejanju
/
poslovnih prostorov.

16

41

36

/

59
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Pridobljeno znanje pri nadaljnjem delu mi bo koristilo.

4

2

48

39

To izobraževanje bo vplivalo na kvaliteto mojega dela.

8

13

44

28

Pri učenju sem ugotovil-a potrebo po spremembi
20
postavitve delovne opreme v pisarni.

17

38

18

Pri učenju sem ugotovil-a potrebo po zamenjavi
14
pisarniške opreme na delovnem mestu.

24

30

25

Ob nakupu novega stola bi izbral-a stol, ki omogoča
3
aktivno sedenje, ki imitira dinamičen način sedenja.

16

32

42

Pri učenju sem ugotovil-a potrebo po zamenjavi
23
računalniške opreme, ki jo uporabljam.

23

33

14

Odslej bom upošteval-a odmore med delom.

11

25

43

14

Med odmori se bom ustrezno razgibaval-a.

6

6

54

27

Med delom bom užival-a več tekočine kot doslej.

8

8

53

24

Pridobljeno znanje lahko izboljša moje počutje in s tem
4
vpliva tudi na mojo poslovno uspešnost.

13

28

48

Pridobljeno znanje bom posredoval tudi sodelavcem in
4
nadrejenim.

10

29

50

Če bi delo opravljal-a na ustrezen način, ne bi imel-a
12
zdravstvenih težav.

23

23

35

Če bi delo opravljal-a na ustrezen način, bi bilo moje
/
počutje veliko boljše.

22

34

37

Kljub temu, da sem delo opravljal-a na ustrezen način,
2
sem s tem gradivom pridobil-a veliko novih informacij.

12

42

37

Tabela 9: Rezultati ankete - Ustreznost e-gradiva ter uporabnost znanja v praksi
Vir: Lastni, 2010
Vsi podatki so bili vneseni v računalniško bazo podatkov in obdelani s statističnim
programom SPSS.
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TEST ZANESLJIVOSTI VPRAŠALNIKA

v SPSS-u smo s testom zanesljivosti (Reliability Analysis), ki pokaže vrednost
Cronbachovega koeficienta α, izračunali zanesljivost vprašalnika. Predpogoj za
računanje Cronbachovega koeficienta je intervalna lestvica.
V našem vprašalniku so trije sklopi vprašanj, zato smo test naredili za vsak sklop
posebej. Strogo merilo za zanesljivost vprašalnika je, da je vrednost Cronbachovega
koeficienta α enaka ali večja od 0.8.
Za prvi sklop, kjer smo merili pogostost pojavljanja bolečin s štiristopenjsko lestvico,
kjer je 1 pomenilo »nikoli«, 2 »občasno«, 3 pogosto tedensko« in 4 »dnevno« znaša
vrednost Cronbachovega koeficienta α 0.896. Vrednost Cronbachovega koeficienta α
je večja od 0.8, torej lahko trdimo, da je ta del vprašalnika dovolj zanesljiv (tabela
10).
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Based on
Cronbach's Alpha Standardized Items

,896

N of Items

,898

9

Tabela 10: Izračun koeficienta zanesljivosti prvega sklopa vprašanjc
Vir: Lastni, 2010
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Based on
Cronbach's Alpha Standardized Items

,895

,895

N of Items

9

Tabela 11: Izračun koeficienta zanesljivosti druge intervalne lestvice
Vir: Lastni, 2010
Za drugi sklop, kjer smo merili velikost občutene bolečine s štiristopenjsko lestvico,
kjer je 1 pomenilo »brez bolečin«, 2 »zmerna bolečina«, 3 »močna bolečina« in 4
»nesposoben za delo«, znaša vrednost Cronbachovega koeficienta α 0.895. S tem
ugotavljamo, da je tudi ta del vprašalnika dovolj zanesljiv (tabela 11).
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Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Based on
Cronbach's Alpha Standardized Items

,869

N of Items

,876

32

Tabela 12: Izračun koeficienta zanesljivosti tretje intervalne lestvice
Vir: Lastni, 2010
Tretji sklop o ustreznosti in koristnosti e-gradiva, kjer je 1 pomenilo »sploh se ne
strinjam«, 2 »se delno strinjam«, 3 »se dokaj strinjam« in 4 »popolnoma se strinjam«
je vseboval 32 trditev. Vrednost Cronbachovega koeficienta α znaša 0.869 (tabela
12). Torej je tudi ta del vprašalnika zanesljiv.
6.2.2

DEMOGRAFSKE
ANKETIRANCIH

ZNAČILNOSTI

IN

SPLOŠNI

PODATKI

O

V raziskavi je sodelovalo 29 moških in 64 žensk. Rezultati kažejo pričakovano večjo
udeležbo žensk.

Slika 43: Delež kandidatov po spolu
Vir: Lastni, 2010
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Slika 44: Delež kandidatov po starosti
Vir: Lastni, 2010
Največji delež kandidatov je starih med 26 in 45 let (62,4 %), najmanj (9.7 %)
kandidatov je starih do 25 let, ostalih 28 % je starejših od 46 let.
Koliko časa že opravljate delo v pisarni - z računalnikom?

Kumulativni
Frekvenca

Veljavni do5 let

Odstotek

Veljavni odstotek

odstotek

10

10,8

10,8

10,8

6-15 let

39

41,9

41,9

52,7

nad16 let

44

47,3

47,3

100,0

Skupaj

93

100,0

100,0

Tabela 13: Delež kandidatov glede na število let dela z računalnikom
Vir: Lastni, 2010
Temu sorazmerno je tudi njihovo število let dela z računalnikom, kakor kaže tabela
13. Nad 16 let dela z računalnikom ima kar 47,3 % kandidatov, 41.9 % jih dela z
računalnikom od 6-15 let, ostalih 10.8 % pa jih dela z računalnikom manj kot 5 let.
Na splošno lahko sklepamo, da se je v zadnjih letih stopnja izobrazbe populacije
dvignila. Po uvedbi bolonjskega sistema izobraževanja je možen vpis na visoko
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strokovno šolo oziroma podiplomski magistrski študij že skoraj v vsakem večjem
mestu. Danes ni redkost med računovodsko-administrativnimi delavci, da si ob delu
pridobijo visoko izobrazbo ali bolonjski magisterij kljub temu, da za svoje delo
takšne izobrazbe ne potrebujejo.

Slika 45: Delež moških in žensk po stopnji izobrazbe
Vir: Lastni, 2010
Med našimi kandidati prevladuje ženska populacija z višjo in visoko izobrazbo (43.8
%), čeprav je za administracijo nedavno najpogosteje veljala srednja stopnja
izobrazbe. Slednjo ima 18.2 %, univerzitetno ali več pa ima 38.7 % kandidatov.
Med moškimi v našem primeru ni bilo nobenega kandidata z univerzitetno izobrazbo
(Slika 45).

6.3 OPISNA STATISTIKA
Iz prakse nam je znano, da doma uporablja računalnik velik del populacije, v službi
pa ni nujno, da opravlja delo z računalnikom.
Ob upoštevanju dejstva, da je danes računalnik že skoraj v vsakem gospodinjstvu, saj
ga uporabljajo tudi otroci, bodisi za zabavo, bodisi za šolske obveznosti, nas podatek,
da mnogi računalnik uporabljajo več kot osem ur na dan, ne preseneča.
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Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni odstotek

Veljavni
odgovori
od 2 do 4 ure

2

2,2

2,2

2,2

od 4 do 8 ur

48

51,6

51,6

53,8

8 ur in več

43

46,2

46,2

100,0

Skupaj

93

100,0

100,0

Tabela 14: Delež kandidatov po številu ur dela z računalnikom na dan
Vir: Lastni, 2010
Največji delež kandidatov (51.6 %) dela v sedečem prisilnem položaju od 4-8 ur,
samo dva kandidata, oz. 2.2 % uporabljata računalnik manj kot 4 ure na dan in kot
smo že omenili ni presenetljiv podatek, da več kot 8 ur na dan uporablja računalnik
kar 46.2 % kandidatov.

Slika 46: Pogostost izvajanja kratkih aktivnih odmorov v primerjavi med spoloma
Vir: Lastni, 2010
Anketirani imajo med delom raje pasivne odmore, redkeje pa kratke aktivne odmore.
55.9 % kandidatov izkoristi čas za aktivne odmore, ko jim to dopušča delo, od tega
37.9 % moških in 64.1 % žensk. Kratkih aktivnih odmorov si nikoli ne vzame 35,4 %
vseh kandidatov, od tega 48.3 % moških in 29.7 % žensk. Samo osem kandidatov,
oziroma 8.6 % vseh anketiranih vsaki dve uri poskrbi za kratek aktivni odmor med
delom (13.8 % moških in 6.3 % žensk).
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Ženske in moški se v marsičem razlikujejo in dejstvo je, da moški bolje prenašajo
bolečino kot ženske.
Številne raziskave potrjujejo, da so moški za bolečino manj občutljivi. Ne gre zgolj
za navidezno boljšo vzdržljivost moških, tudi v resnici imajo višji prag bolečine, saj
pri ženskah občutljivost na bolečino določa hormon estrogen. Pri ženskah nivo
hormona precej niha glede na ostale telesne spremembe. Višji nivo estrogena imajo
ženske v času menstrualnega ciklusa in nosečnosti, takrat se tudi sprošča večja
količina endorfina, ki zmanjšuje občutenje bolečine. Ko je nivo estrogena nizek, je
tudi nivo bolečine nižji. Z drugimi besedami: toleranca na bolečino je povezana z
nivojem hormona estrogena.
Iz teh razlogov smo v raziskavi v nadaljevanju večkrat poudarili primerjavo med
moškimi in ženskami, še posebej pri pogostosti in velikosti občutene bolečine, kot
posledici dolgotrajnega sedečega dela.
Ali, oz. kako pogosto ste do sedaj med delom izvajali kratke aktivne odmore?

Frekvenca
Veljavni Nikoli
odgovori
Le takrat ko je delo to
omogočalo
Vsaki dve uri
Total

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

11

25,6

25,6

25,6

26

60,5

60,5

86,0

6

14,0

14,0

100,0

43

100,0

100,0

Tabela 15: Pogostost izvajanja kratkih aktivnih odmorov tistih kandidatov, ki delajo
z računalnikom več kot 8 ur na dan
Vir: Lastni, 2010
Od 43 kandidatov, ki delo z računalnikom opravljajo več kot osem ur na dan, smo
dobili podatke, da je med njimi dobrih 60 % takih, ki si kratke aktivne odmore
privoščijo le kadar jim delo to omogoča, dobrih 25 % si teh odmorov ne vzame
nikoli, približno 14 % pa je takih, ki za kratek aktivni odmor poskrbijo vsaki dve uri
(Tabela 15).
Pri ugotavljanju količine zaužite vode med delovnim časom, smo prišli do rezultatov,
da v povprečju ni velikih odstopanj med moškimi in ženskami (slika 47), dejansko pa
le 37.5 % žensk in 20.7 % moških uživa več kot en liter tekočine (vode) med
delovnim časom, kar je tudi pomemben dejavnik za zdravje in dobro počutje pri delu
z računalnikom. Enak odstotek žensk (37.5 %) in kar 48.3 % moških zaužije manj
kot pol litra tekočine med delovnim časom. Ostali kandidati užijejo med 0.5 in 1
litrom vode, oziroma tekočine med delovnim časom.
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Slika 47: Količina zaužite vode med delom v primerjavi med spoloma
Vir: Lastni, 2010
V skupini 43 kandidatov, ki delajo z računalnikom več kot 8 ur na dan je tudi največ
kandidatov (48.8 %), ki užijejo več kot 1 liter tekočine na dan, 37.2 % pa jih užije
manj kot 0,5 litra tekočine na dan.
Rezultati vseh anketiranih o seznanjenosti za varno in zdravo delo (VZD) z
računalnikom kažejo, da je slaba četrtina (22.5 %) slabo ali pa sploh ni seznanjena,
29 % je dobro seznanjenih, 48.3 % pa jih je srednje ali dobro seznanjenih z ukrepi za
VZD z računalnikom (slika 48).

Slika 48: Seznanjenost z ukrepi za varno in zdravo delo z računalnikom po spolu
Vir: Lastni, 2010
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V primerjavi med spoloma so ženske v 82.2 % srednje ali dobro seznanjene, 17.2 %
kandidatk pa sploh ni, oz. so slabo seznanjene z ukrepi za VZD z računalnikom.
Spol * Seznanjenost z ukrepi za VZD Crosstabulation
Seznanjenost z ukrepi za VZD
Sem seznanjen
Spol

Moški

Count
% within Spol

Ženska

Total

19

29

34,5%

65,5%

100,0%

11

53

64

17,2%

82,8%

100,0%

21

72

93

22,6%

77,4%

100,0%

Count
% within Spol

Total

10

Count
% within Spol

Nisem seznanjen

Tabela 16: Seznanjenost z ukrepi za VZD z računalnikom glede na spol
Vir: Lastni, 2010
Pri moških je kar 34.4 % slabo, oz. sploh ni seznanjenih, 65.5 % kandidatov pa je
dobro seznanjenih z ukrepi za VZD v pisarni (Tabela 16). Ta podatek je zanimiv
predvsem, če upoštevamo, da z ustrezno ergonomsko urejenim delovnim mestom in s
pravilnim načinom dela lahko preprečimo mnoge zdravstvene težave in izboljšamo
počutje delavcev. Iz enakih razlogov smo naredili še primerjavo o seznanjenosti z
ukrepi VZD med kandidati, ki opravljajo delo z računalnikom več kot 8 ur na dan.

Slika 49: Seznanjenost z ukrepi za VZD kandidatov, glede na število ur dela na dan
Vir: Lastni, 2010
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Med 43 kandidati, ki uporabljajo računalnik več kot 8 ur na dan, je 20
(46.5 %) kandidatov izjavilo, da so dobro seznanjeni z ukrepi za varno in zdravo delo
z računalnikom, 15 kandidatov (34.9 %) je dejalo, da so srednje seznanjeni in le 8
(18.6 %) jih pravi, da je slabo ali pa sploh niso seznanjeni z ukrepi za varno delo
(slika 49).
Koliko tekoč

ne (vode) zaužijete med delovnim časom?

Frekvenca

Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni odstotek

0-0,5 litra

38

40,9

40,9

40,9

0,5-1 liter

25

26,9

26,9

67,7

Več kot 1 liter

30

32,3

32,3

100,0

Skupaj

93

100,0

100,0

odgovori

Tabela 17: Delež kandidatov po količini uživanja tekočine med delom
Vir: Lastni, 2010
Med vsemi kandidati je podatek o uživanju tekočine med delovnim časom sledeč:
32.3 % kandidatov uživa več kot liter tekočine na dan, 40.9 % jih užije manj kot 0,5
litra, ostali pa uživajo med 0,5 in 1 litrom tekočine na dan (Tabela 17).

Slika 50: Izvajanje aktivnih odmorov kandidatov med delom v primerjavi s številom
ur dela z računalnikom na dan
Vir: Lastni, 2010
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Pogostost izvajanja kratkih aktivnih odmorov med delom smo primerjali med
kandidati glede na število ur dela z računalnikom na dan. Med kandidati, ki delajo z
računalnikom od 4-8 ur na dan je 43.8 % takih, ki nikoli ne izvajajo aktivnih
odmorov med delom, 52.1 % jih to počne kadar jim to delo dopušča, 4.2% ali 2
kandidata pa izvajata odmore vsaki dve uri.
V skupini kandidatov, ki dela z računalnikom več kot 8 ur na dan, je 60.5 % takih, ki
izvaja aktivne odmore kadar jim to delo dopušča, 14 % takih, ki odmore izvaja vsaki
dve uri in kar 25.6 % jih nikoli ne izvaja aktivnih odmorov.
Med kandidatoma, ki opravljata delo z računalnikom manj kot 4 ure na dan, je prvi
dejal, da nikoli ne izvaja aktivnih odmorov med delom, drugi pa le, kadar mu to
dopušča delo.
Pri ugotavljanju povprečij upoštevanja preventivnih ukrepov za VZD z računalnikom
v primerjavi med spoloma ugotavljamo, da so rezultati vseh treh kategorij, ki smo jih
izpostavili, v korist žensk.
6.3.1

OCENA ZDRAVSTVENEGA POČUTJA ANKETIRANCEV

Pri ocenjevanju zdravstvenega počutja kandidatov pri dolgotrajnem sedečem delu
smo analizirali spremenljivki pogostost pojavljanja bolečin v posameznem delu
telesa in velikost občutene bolečine.
Pogostost pojavljanja bolečin

Slika 51: Pogostost pojavljanja bolečin pri delu z računalnikom v primerjavi med
spoloma
Vir: Lastni, 2010
Razlaga numerične skale povprečja za pogostost pojavljanja bolečin (slike 51, 52,
53): 1- nikoli, 2 - občasno tedensko, 3 - pogosto tedensko, 4 – dnevno.
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Primerjava pogostosti pojavljanja bolečin med moško in žensko populacijo kaže na
odstopanja med spoloma (slika 51).
Pri ženskah so na prvem mestu bolečine v rokah in zapestju, bolečine v vratu in
zgornjem delu hrbta, pri moških pa v vratu in pri glavi z očmi. Najmanj težav je
zaznati pri medenici s kolki in sedalnem delu pri obeh spolih, ter pri moških zgornji
hrbet. Največje odstopanje je pri bolečinah v zgornjem hrbtu, kjer moški manjkrat
občutijo to vrsto bolečine.
Med spoloma smo primerjali še pogostost pojavljanja bolečin glede na število ur dela
z računalnikom na dan. Pri moških, ki delajo z računalnikom več kot 8 ur na dan, se
v povprečju največkrat pojavljajo bolečine v zapestju z dlanjo (povprečje 2.6) in v
vratu (povprečje 2.1), sledijo bolečine v rokah in ramenih.
V skupini moških, ki delajo z računalnikom manj kot 8 ur na dan, se bolečine
pojavljajo precej manjkrat. Tu so na prvem mestu bolečine v glavi z očmi, kjer je
povprečna vrednost 1.6, temu sledijo bolečine v vratu s povprečjem 1.5.
Ostale povprečne vrednosti so dokaj nizke, še posebej, če spomnimo, da je
numerična skala pogostosti pojavljanja bolečin od 1-4, pri čemer 1 pomeni nikoli, 4
pa pomeni vsak dan (slika 52).

Slika 52: Pogostost pojavljanja bolečin-moški
Vir: Lastni, 2010
Pri skupini žensk, ki dela z računalnikom več kot 8 ur na dan so povprečne vrednosti
pogostosti pojavljanja bolečin približno enake moškim, oziroma celo nekoliko nižje,
medtem, ko pa je bistvena razlika pri skupini žensk, ki delajo z računalnikom manj
kot 8 ur na dan.
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Slika 53: Pogostost pojavljanja bolečin-ženske
Vir: Lastni, 2010
Tu vidimo, da se za pogostost bolečin v zapestju z dlanjo in zgornjem hrbtu
povprečne vrednosti približujejo 2. Sledijo vrat, ramena in roke (slika 53).
V tem primeru lahko povežemo dejstvo, da prihaja do razlik med moškimi in
ženskami ravno zaradi dejstva, ki smo ga omenili na začetku poglavja 6.3, da imajo
moški višji prag bolečine, kot ženske in domnevno zato tudi manjkrat zaznajo
bolečine.
Velikost občutene bolečine
V tabeli 18 vidimo, da se v povprečju največje bolečine pri vseh kandidatih
pojavljajo v vratu. Povprečna vrednost (Mean) bolečin v vratu je 1.63, pri čemer je
najmanjša (Minimum) vrednost 1 in največja (Maximum) vrednost 4. Standardni
odklon za bolečine v vratu znaša 0.857, kar pomeni, da so tu odgovori med kandidati
najbolj razpršeni oziroma najbolj variirajo. Najmanjši standardni odklon je pri
bolečinah v nogah 0.604, kar pomeni, da so si ti odgovori najbolj podobni.
Primerjava za velikost občutene bolečine med moškimi in ženskami prinaša sledeče
rezultate, kot jih prikazuje slika 54.
Pri moških, ki delajo z računalnikom več kot 8 ur na dan so najmočnejše bolečine v
zapestju z dlanjo (povprečje 1.8), nato v ramenih (povprečje 1.6), na tretjem mestu je
presenetljivo medenica s kolki in sedalni del (povprečje 1.5), kjer je sicer pogostost
teh bolečin, posebej pri moških, zelo majhna.
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Magistrsko delo

Minimum

Maximum

Povprečje

Standardni odklon

Glava z očmi

93

1

4

1,56

,800

Vrat

93

1

4

1,63

,857

Ramena

93

1

4

1,53

,829

Zgornji del hrbta

93

1

4

1,48

,716

Spodnji del hrbta

93

1

4

1,42

,697

Roke

93

1

3

1,42

,614

Zapestje z dlanjo

93

1

4

1,55

,715

Medenica s kolki in sedalni del

93

1

4

1,34

,634

Noge

93

1

3

1,37

,604

Valid N (listwise)

93

Tabela 18: Povprečne vrednosti velikosti občutene bolečine vseh kandidatov
Vir: Lastni, 2010
Bolečine v glavi z očmi so pri obeh skupinah glede na število ur dela približno enako
močne in so pri tistih moških, ki delajo z računalnikom manj kot 8 ur na dan na
prvem mestu. Pri ostalih so bolečine v drugih delih telesa precej manjše (Slika 54).

Slika 54: Velikost občutene bolečine - moški
Vir: Lastni, 2010
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Pri ženskah smo za velikost občutene bolečine dobili malce presenetljiv podatek, da
je v skupini kandidatk, ki delajo z računalnikom manj kot 8 ur na dan, velikost
občutene bolečine v povprečju malenkost večja kot pri tistih, ki delajo z
računalnikom več kot 8 ur na dan (slika 55).

Slika 55: Velikost občutene bolečine – ženske
Vir: Lastni, 2010
To si razlagamo tako, da je med kandidati, ki so dejali, da delo opravljajo od 4-8 ur
na dan, večina takih, ki delo dejansko opravljajo poln delovni čas, se pravi 8 ur na
dan. To nakazuje enako dolgotrajno sedeče delo, obremenitve pa so lahko prav tako
velike, kot če se delo še podaljšuje. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo
postavili mejo 8 urnega delovnika z računalnikom na dan iz razloga, ker smo verjeli,
da kandidatov, ki delajo z računalnikom več kot 8 ur na dan, ni prav veliko. Vendar
pa se je zaradi vse splošne uporabe računalnika dandanes, kot smo že v začetku
raziskave ugotavljali, izkazalo drugače.
V prvi skupini, ki opravlja delo z računalnikom od 2-4 ure na dan, sta le dve
kandidatki, od katerih ima ena zmerne bolečine v vratu, druga bolečin nima. Zaradi
tega znaša povprečje 2 in po naši oceni ta podatek ne predstavlja povprečja širše
populacije.
6.3.2

MNENJA KANDIDATOV O E-UČENJU

Kandidati so v naslednjem sklopu odgovarjali o njihovi pripravljenosti in zanimanju
za e-učenje. Za analizo smo pri trditvi »Ta način e-učenja je zame novost« dobljene
vrednosti odgovorov rekodirali in jim spremenili vrednosti:
1→4 (sploh se ne strinjam pomeni popolnoma se strinjam)
2→3 (se delno strinjam pomeni se dokaj strinjam)
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3→2 (se dokaj strinjam pomeni se delno strinjam)
4→1 (popolnoma se strinjam pomeni sploh se ne strinjam)
Iz tabele 19 lahko razberemo, da je le pri treh trditvah o e-učenju minimalna vrednost
izbranega odgovora znašala 2, pri vseh trditvah pa je bila izbrana tudi maksimalna
vrednost 4. Torej pri trditvah o možnosti izbire časa, prilagajanju hitrosti učenja
lastnemu ritmu za e-učenje ter samoiniciativnosti za tak način učenja, nihče od
kandidatov ni odgovoril, da se s tem ne strinja.
Najvišja srednja vrednost odgovorov nastopa pri trditvi o prilagajanju hitrosti učenja
lastnemu ritmu in sicer znaša 3.60 s standardnim odklonom 0.610. Torej so bili
odgovori na to trditev v tem sklopu vprašalnika najmanj razpršeni (so najmanj
variirali).
Standardni
N

Minimum Maximum Povprečje

odklon

Ustreza mi svobodna izbira časa in kraja izobraževanja.

93

1

4

3,47

,701

Podajanje snovi na e-način je zame ustreznejše kot način

93

1

4

2,58

,825

93

2

4

3,25

,717

Ustreza mi prilagajanje hitrosti učenja lastnemu ritmu.

93

2

4

3,60

,610

Imam dovolj samoiniciativnosti in pripravljenosti do dela

93

2

4

3,00

,692

93

1

4

3,17

,802

Ta način e-učenja je zame novost

93

1

4

2,54

1,098

Valid N (listwise)

93

učitelj - učenec.
Zaradi možnosti prilagajanja časa za učenje je e-učenje
zame ugodnejše.

za učenje na e-način.
Pri tem načinu učenja je potrebno več iznajdljivosti in
kreativnega dela.

Tabela 19: Povprečne vrednosti in standardni odkloni odgovorov o mnenjih
kandidatov o e-učenju
Vir: Lastni, 2010
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Kandidati so o e-učenju kot novosti zanje odgovorili v povprečju z najnižjo stopnjo
strinjanja, aritmetična sredina v tem primeru znaša 2.54, standardni odklon je 1.098,
kar pomeni, da so bili odgovori tukaj najbolj razpršeni. Najmanj razpršeni so
odgovori pri trditvi o možnosti prilagajanja hitrosti učenja lastnemu ritmu.
Druga najnižja aritmetična sredina, precej blizu prvi, je dosežena pri trditvi, da je
kandidatom način podajanja snovi preko e-gradiva ustreznejši, kot pri klasičnem
načinu učitelj-učenec.
Odgovori so tu precej razpršeni (standardni odklon znaša 0.825), kar pomeni, da
imajo kandidati o tem precej različna mnenja (tabela 19).
Iz tabele 20 razberemo, da se kar 62 kandidatov (66,7 %) popolnoma strinja, da jim
ustreza prilagajanje hitrosti učenja lastnemu ritmu. 25 kandidatov (26.9 %) se s tem
dokaj strinja, 6 kandidatov ali 6.5 % pa se s tem le delno strinja. Kot smo že omenili,
ni nihče odgovoril, da se s to trditvijo ne strinja. To potrjuje psihološka dognanja o
človeški naravi, da je človek bolj motiviran in ustvarjalnejši, kadar mu je prepuščena
svobodna volja za opravljanje določenega dela. V poglavju 4.4 smo navajali
prednosti e-izobraževanja za izobraževance in sicer, da izobraževanec sam izbira
način, pot in hitrost učenja.
Ustreza mi prilagajanje hitrosti učenja lastnemu ritmu.

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

Veljavni Se delno strinjam

6

6,5

6,5

6,5

Se dokaj strinjam

25

26,9

26,9

33,3

Popolnoma se strinjam

62

66,7

66,7

100,0

Total

93

100,0

100,0

Tabela 20: Mnenja kandidatov o prilagajanju hitrosti učenja lastnemu ritmu
Vir: Lastni, 2010
Več kot polovica kandidatov se nagiba k novejšemu načinu izobraževanja, kajti le 7
kandidatov (7.5 %) je mnenja, da je način e-izobraževanja zanje manj ustrezen kot
klasičen način podajanja snovi učitelj-učenec.
Slabih 41 % se z mnenjem delno strinja, ostalih 51.6 % pa je mnenja, da je način eučenja zanje ustreznejši kot način učitelj–učenec (tabela 21).
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Podajanje snovi na e-način je zame ustreznejše kot način učitelj - učenec.

Frekvenca
Veljavni Sploh se ne strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

7

7,5

7,5

7,5

Se delno strinjam

38

40,9

40,9

48,4

Se dokaj strinjam

35

37,6

37,6

86,0

Popolnoma se strinjam

13

14,0

14,0

100,0

Total

93

100,0

100,0

Tabela 21: Mnenja kandidatov o načinu podajanja snovi
Vir: Lastni, 2010
S tem se potrjuje še naslednja korist izobraževancev iz poglavja 4.4 in sicer manjša
psihološka obremenitev kandidatov zaradi izpostavljanja, bodisi pred ostalimi
udeleženci ali pred učiteljem.
6.4.3 ANALIZA USTREZNOSTI E-GRADIVA
V rezultatih ankete nas zanimajo tudi povratne informacije o e-gradivu, ki so ga
kandidati uporabljali za izobraževanje. Iz niza vprašanj o ustreznosti e-gradiva bomo
iz odgovorov poskušali ugotoviti kateri dejavniki najbolj pozitivno označujejo naše
gradivo in prav tako pokazatelje slabih strani tega gradiva.
V tem sklopu, smo podobno kot v prejšnjem primeru, pri štirih trditvah spremenili
vrednosti odgovorov in jih rekodirali.
Trditve, pri katerih smo rekodirali vrednosti odgovorov:
1. Gradivo je v celoti preobsežno.
2. Med učenjem sem se dolgočasil-a.
3. V gradivo bi lahko bilo vključenih še več video vsebin.
4. Gradivo se mi zdi nepotrebno, ker lahko preko interneta sam-a pridobim vse
potrebne informacije.
Na vprašanja o ustreznosti e-gradiva, je samo pri trditvi, da je gradivo izpolnilo
pričakovanja kandidatov, minimalna vrednost izbranega odgovora znašala 2,
maksimalna vrednost 4 pa je bila izbrana pri vseh ostalih trditvah.
Nizke srednje vrednosti in velika razpršenost odgovorov nastopajo še pri trditvah, da
je gradivo preobsežno in da so se kandidati med gradivom dolgočasili.

Elizabeta Korošec: E-izobraževanje za varno delo in ergonomijo pisarniških delavcev

stran 88

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Descriptive Statistics

Št. Minimum Maksimum Povprečje

Standardni
odklon

E-gradivo je izpolnilo vaša pričakovanja.

93

2

4

3,48

,636

Gradivo je zanimivo.

93

1

4

3,45

,730

Po vsebini je gradivo ravno prav obsežno.

93

1

4

2,90

,723

Gradivo je v celoti preobsežno.

93

1

4

2,14

1,069

Gradivo je razumljivo.

93

1

4

3,35

,880

Med učenjem so bile možnost in napotki za
nadaljevanj jasni in razumljivi.

93

1

4

3,20

,815

Med učenjem sem se dolgočasila

93

1

4

3,32

1,012

V gradivo bi lahko bilo vključenih več video vsebin

93

1

4

3,01

,878

Gradivo se mi zdi nepotrebno

93

1

4

3,30

,869

Valid N (listwise)

93

Tabela 22: Povprečne vrednosti odgovorov o ustreznosti e-gradiva
Vir: Lastni, 2010
Na trditve, da je gradivo izpolnilo pričakovanja kandidatov, kandidati nikoli niso
odgovorili s sploh se ne strinjam. Najvišji srednji vrednosti sta doseženi pri trditvah o
tem, da je gradivo izpolnilo pričakovanja kandidatov (3.48 in z najnižjim
standardnim odklonom 0.636) in da je gradivo zanimivo (3.45 in s standardnim
odklonom 0.730), ki prav tako kaže na eno izmed najnižjih variacij odgovorov(tabela
22).
S frekvenčno analizo v tabeli 23 ugotavljamo, da je skoraj 56 % kandidatov pritrdilo,
da je gradivo v celoti izpolnilo njihova pričakovanja, 34 kandidatov oziroma 36.6 %
se jih s trditvijo dokaj strinja, 7 kandidatov oziroma 7.5 % jih pravi, da so se njihova
pričakovanja delno izpolnila. Kot že rečeno, nihče izmed kandidatov ni dejal, da se
mu pričakovanja glede e-gradiva niso izpolnila.
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E-gradivo je izpolnilo vaša pričakovanja.

Frekvenca

Veljavni Se delno strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

7

7,5

7,5

7,5

Se dokaj strinjam

34

36,6

36,6

44,1

Popolnoma se strinjam

52

55,9

55,9

100,0

Total

93

100,0

100,0

odgovori

Tabela 23: Mnenja kandidatov o izpolnitvi pričakovanj o e-gradivu
Vir: Lastni, 2010
Gradivo je v celoti preobsežno.

Frekvenca

Veljavni Sploh se ne strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

38

40,9

40,9

40,9

Se delno strinjam

13

14,0

14,0

54,8

Se dokaj strinjam

33

35,5

35,5

90,3

9

9,7

9,7

100,0

93

100,0

100,0

odgovori

Popolnoma se strinjam

Total

Tabela 24: Mnenja kandidatov o preobsežnosti e-gradiva
Vir: Lastni, 2010
Glede preobsežnosti gradiva so mnenja kandidatov sledeča: Nekaj manj kot polovica
kandidatov (45.2 %) je na trditev, da je gradivo preobsežno odgovorilo, da se
popolnoma ali se dokaj strinja.
Torej lahko rečemo, da so ti kandidati mnenja, da je gradivo preobsežno. Drugih 54.8
% kandidatov pa se s trditvijo sploh ne strinja, oziroma se le delno strinja, torej bi
lahko trdili, da zanje gradivo ni preobsežno (tabela 24).
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Ob sami izdelavi e-gradiva smo bili v dilemi, kako obsežno naj bo gradivo, da
izobraževancev ne bo odvrnilo od dela. Vendar pa ob dejstvu, da je z navigacijskim
menijem izobraževancem dopuščena možnost, da gradivo poljubno pregledujejo in s
tem tudi izpustijo podrobnejše vsebine, smo se ravnali po občutku, da lahko gradivo
ponuja več, kot je le nujno potrebno, izbira pa je na strani kandidatov.
Predstavitev informacij z več multimedijskimi elementi je lahko učinkovitejša, kot če
to storimo le z enim medijem, npr. z besedilom oz. tekstom. Video posnetke smo v egradivo umestili običajno tako, da izobraževanec s klikom sam "sproži" predvajanje.
Praviloma so taki video posnetki krajši (nekaj minut), izobraževance pa s tem
spodbudimo k pozornejšemu spremljanju.
Mnenja kandidatov, da bi v e-gradivo lahko bilo vključenih še več video vsebin so
naslednja: le 4 kandidati oziroma 4.3 % se s trditvijo popolnoma strinja, 23
kandidatov oziroma 24.7 % se jih s to trditvijo dokaj strinja.
Podobno, kot v nekaterih drugih primerih te raziskave, smo tudi za trditev da bi v egradivo lahko bilo vključenih več video vsebin, združili odgovore kandidatov sploh
se ne strinjam in se delno strinjam ter zanje rečemo, da se s trditvijo, da bi v egradivo bilo potrebno vključiti še več video vsebin, ne strinjajo. Torej je kar 66
kandidatov takih oziroma 71 % vseh, ki so mnenja, da je gradivo opremljeno z
dovolj video vsebinami.
V gradivo bi lahko bilo vključenih še več video vsebin.

Frekvenca
Veljavni Sploh se ne strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

32

34,4

34,4

34,4

Se delno strinjam

34

36,6

36,6

71,0

Se dokaj strinjam

23

24,7

24,7

95,7

4

4,3

4,3

100,0

93

100,0

100,0

odgovori

Popolnoma se strinjam
Total

Tabela 25: Mnenja kandidatov o vključenih video vsebinah
Vir: Lastni, 2010
Tabela 25 torej kaže na rezultate, da smo kandidate z vključitvijo video vsebin v egradivo v večini zadovoljili.
E-gradivo je po vsebinski plati urejeno linearno (enosmerno), torej tako kot smo
vajeni pri klasičnih učbenikih. Ko izobraževanec predela prvo učno enoto, nadaljuje
pri drugi temi. Taka struktura je običajno izobraževancem dobro znana in ji je zato
lažje slediti. Poleg tega pa je tak pristop veliko preprostejši za izdelavo in
navsezadnje bolj pregleden, še posebej pri večjem obsegu učne snovi.
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Ob upoštevanju dejstva, da smo izdelali prvi primer takega e-gradiva, nas je seveda
posebej zanimalo, kako nam je uspela izdelava navigacije in povezav, ki kandidate
vodijo skozi e-gradivo. Iz odgovorov na trditev: Med učenjem so bile možnosti in
napotki za nadaljevanje jasni in razumljivi, z zadovoljstvom ugotavljamo, da je spet
večina, kar 80 kandidatov, oziroma 86 % vseh pritrdilo, da se dokaj, oziroma se
popolnoma strinja s to trditvijo. 5 kandidatov (5.4 %) se s tem sicer ne strinja, ostalih
8 (8.6 %) pa se le delno strinja.
Med učenjem so bile možnosti in napotki za nadaljevanje jasni in razumljivi.

Frekvenca

Veljavni Sploh se ne strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

5

5,4

5,4

5,4

Se delno strinjam

8

8,6

8,6

14,0

Se dokaj strinjam

43

46,2

46,2

60,2

Popolnoma se strinjam

37

39,8

39,8

100,0

Total

93

100,0

100,0

odgovori

Tabela 26: Mnenja kandidatov o razumljivosti napotkov za delo z e-gradivom
Vir: Lastni, 2010
Gradivo se mi zdi nepotrebno, ker lahko preko interneta sam-a pridobim vse potrebne
informacije.

Frekvenca
Veljavni Sploh se ne strinjam

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

51

54,8

54,8

54,8

Se delno strinjam

21

22,6

22,6

77,4

Se dokaj strinjam

19

20,4

20,4

97,8

2

2,2

2,2

100,0

93

100,0

100,0

odgovori

Popolnoma se strinjam
Total

Tabela 27: Mnenja kandidatov o pridobivanju informacij preko interneta
Vir: Lastni, 2010
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Iz sklopa vprašanj o ustreznosti in mnenju kandidatov o e-gradivu ter o
izobraževanju nasploh, smo si podrobneje pogledali še rezultate odgovorov pri
trditvi: Gradivo se mi zdi nepotrebno, ker lahko preko interneta sam-a pridobim vse
potrebne informacije.
Iz tabele 27 razberemo, da je 72 kandidatov (77.4 %) takih, ki so odgovorili, da si
sami ne bi pridobivali informacij z interneta, oziroma se s to trditvijo le delno
strinjajo. Torej zanje lahko rečemo, da si sami ne bi pridobivali informacij z
interneta, ampak je tako gradivo zanje dobrodošlo. 19 oziroma 20.4 % kandidatov se
s trditvijo, da bi si potrebne informacije lahko sami poiskali z interneta, dokaj strinja,
za 2 kandidata (2.2 %) pa je gradivo nepotrebno in sta mnenja, da bi si te informacije
z interneta absolutno lahko poiskala sama.
V poglavju opisne statistike, kjer smo med drugim analizirali zdravstveno stanje pri
kandidatih, smo primerjali moško in žensko populacijo in prišli do nekaterih
odstopanj. Tako nas je tudi pri mnenjih o ustreznosti e-gradiva zanimalo, če so
razlike med spoloma.

Slika 56: Povprečne vrednosti mnenj o ustreznosti e-gradiva v primerjavi med
spoloma
Vir: Lastni, 2010
Na sliki 56 ugotavljamo, da glede ustreznosti e-gradiva pri odgovorih med moško in
žensko populacijo ni posebno velikih razlik.
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Še največje odstopanje je pri trditvi: Pri učenju na ta način mi ustreza, da lahko
večkrat obnavljam znanje, kjer so moški dosegli povprečje 2.85, pri ženskah pa je
rezultat povprečja 3.20, pri čemer je numerična skala od 1-4.
Drugo največje odstopanje je pri trditvi, da bi v e-gradivo lahko bilo vključenih še
več video vsebin, kjer je rezultat za malenkost v korist žensk (povprečje 2.47), moški
pa s povprečjem 1.86 izražajo mnenje za manj video vsebin.
Razlaga numerične skale povprečja za ustreznost e-gradiva (slika 56): 1- Sploh se ne
strinjam, 2 - se delno strinjam, 3 - se dokaj strinjam, 4 – popolnoma se strinjam.
Pri nadaljnjem ugotavljanju razlik nas ne preseneča sicer majhna, pa vendar, razlika
pri trditvi: Med učenjem sem se dolgočasil-a, tokrat v korist moških (povprečje 1.75),
ki so se med učenjem za malenkost bolj dolgočasili kot ženske (povprečje 1.64).
Pri ostalih trditvah so odstopanja, oziroma razlike pri mnenjih med spoloma še
manjše.
V nadaljevanju raziskave v poglavju statistično ocenjevanje bomo med drugim
ugotavljali tudi, ali je razlika, ki je največja pri trditvi: Pri učenju na ta način mi
ustreza, da lahko večkrat obnavljam znanje, statistično pomembna in jo s 5%
tveganjem lahko posplošimo za celotno populacijo.

6.4 STATISTIČNO OCENJEVANJE
V nadaljevanju bomo testirali postavljene raziskovalne domneve.
Za testiranje raziskovalne domneve H, moramo postaviti ničelno domnevo H0 in
ustrezno nasprotno domnevo H1. Ničelna hipoteza ponavadi predstavlja stanje, v
katerem ni nobenih razlik med spremenljivkami, ki jih preučujemo (označili smo jih
s Ha0, Hb0, Hc0, Hd0, He0 in Hf0). Nasprotna hipoteza je v nasprotju z ničelno (označili
smo jih s Ha1, Hb1, Hc1, Hd1, He in Hf1). Raziskovalne hipoteze smo označili s Ha, Hb,
Hc, Hd, He in Hf. Proučevali bomo hipoteze, zapisane v tabeli 28.
Ničelna hipoteza

Nasprotna hipoteza

Raziskovalna hipoteza

Ha0: Stopnja izobrazbe in
seznanjenost kandidatov z
ukrepi
za
VZD
z
računalnikom,
nista
povezani

Ha1: Stopnja izobrazbe in
seznanjenost kandidatov z
ukrepi
za
VZD
z
računalnikom,
sta
povezani

Ha:
Bolj
izobraženi
kandidati
so
bolj
seznanjeni z ukrepi za
VZD z računalnikom, kot
manj izobraženi.

Hb0: Med pogostostjo
pojavljanja bolečin v vratu
in zapestju med kandidati,
ki imajo kratke aktivne
odmore in tistimi, ki
odmorov nimajo, ni razlik.

Hb1: Med pogostostjo
pojavljanja bolečin v vratu
in zapestju med kandidati,
ki imajo kratke aktivne
odmore in tistimi, ki
odmorov
nimajo,
so
razlike.

Hb: Kandidati, ki imajo
kratke aktivne odmore
med delom vsaki dve uri,
imajo manjkrat bolečine v
vratu oz. v zapestju z
dlanjo, kot tisti, ki teh
odmorov nimajo.
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Hc0:
Med
velikostjo
občutene bolečine med
kandidati ki delajo manj
kot 8 ur in tistimi, ki
delajo z računalnikom več
kot 8 ur na dan, ni razlik.

Magistrsko delo

Hc1:
Med
velikostjo
občutene bolečine med
kandidati ki delajo manj
kot 8 ur in tistimi, ki
delajo z računalnikom več
kot 8 ur na dan, so razlike.

Hc:
Kandidati,
ki
opravljajo
delo
z
računalnikom več kot 8 ur
na dan občutijo večje
bolečine, ki so posledica
dolgotrajnega
sedečega
dela, kot tisti, ki z
računalnikom delajo manj
kot 8 ur na dan.

Hd0: V številu kratkih Hd1: V številu kratkih
aktivnih odmorov pred in aktivnih odmorov pred in
po izobraževanju ni razlik. po
izobraževanju
so
razlike.

Hd Kandidati bodo po
izobraževanju imeli več
aktivnih kratkih odmorov
med delom, kot prej.

He0: Mnenje kandidatov o
koristnosti pridobljenega
znanja ni povezano s
seznanjenostjo o ukrepih
VZD.

He1: Mnenje kandidatov o
koristnosti pridobljenega
znanja je povezano s
seznanjenostjo o ukrepih
VZD.

He:
Kandidati,
ki
predhodno niso, oz. so bili
slabo seznanjeni z ukrepi
za VZD so v večji meri oz.
so bolj prepričani, da jim
bo pridobljeno znanje
koristilo, kot drugi.

Hf0: Spol nima vpliva na
mnenje kandidatov pri
trditvi: Pri učenju na ta
način mi ustreza, da lahko
večkrat obnavljam znanje.

Hf1: Spol ima vpliv na
mnenje kandidatov pri
trditvi: Pri učenju na ta
način mi ustreza, da lahko
večkrat obnavljam znanje.

Hf: Ženskam bolj ustreza
način e-učenja, ker pri tem
lahko večkrat obnavljajo
svoje znanje.

Tabela 28: Ničelne, nasprotne in raziskovalne hipoteze
Vir: Lastni, 2010
Hipotezi Ha in He bomo testirali s Pearsonovim χ2 testom.
S Pearsonovim χ2 testom testiramo povezanost opisnih spremenljivk. Če je p ≤ 0.05,
zavrnemo ničelno hipotezo, ki pravi, da proučevani spremenljivki nista povezani in
sprejmemo nasprotno hipotezo kar pomeni, da povezanost med spremenljivkama
obstaja.
V nasprotnem primeru, če je p > 0.05 ničelne hipoteze ne zavrnemo, kar pomeni, da,
na podlagi našega vzorca ne moremo sklepati o povezanosti med proučevanima
spremenljivkama.
χ2 test je zanesljiv, če so vse dejanske frekvence večje od 5.
Preverjanje hipoteze Ha
Za preverjanje hipoteze o povezanosti stopnje izobrazbe s seznanjenostjo kandidatov
z ukrepi za VZD z računalnikom, smo zaradi pogoja, ki pravi, da morajo biti vse
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dejanske frekvence večje od 5, kandidate glede na doseženo stopnjo izobrazbe
razdelili v dve skupini in sicer: srednja šola »manj izobraženi«, višja, visoka in
univerzitetna ali več pa »bolj izobraženi«. Glede seznanjenosti z ukrepi za varno delo
smo, iz istega razloga kot zgoraj, kandidate prav tako razdelili v dve skupini in sicer
tiste kandidate, ki so dejali, da so slabo ali sploh niso seznanjeni, smo opredelili kot
»ni seznanjen«, druge, ki so dejali, da so srednje ali dobro seznanjeni pa smo
opredelili kot »je seznanjen«.
S programom SPSS smo izvedli hi-kvadrat test.
Stopnja dosežene izobrazbe * Seznanjenost z ukrepi za VZD Crosstabulation
Seznanjenost z ukrepi za VZD
Je seznanjen
Stopnja dosežene izobrazbe Manj izobraženi

Bolj izobraženi

Count

Total

6

30

36

Expected Count

8,1

27,9

36,0

Count

15

42

57

12,9

44,1

57,0

21

72

93

21,0

72,0

93,0

Expected Count
Total

Ni seznanjen

Count
Expected Count

Tabela 29: Kontingenčna tabela
Vir: Lastni, 2010
V kontingenčni tabeli preberemo vrednosti Count v vseh treh vrsticah (manj
izobraženi, bolj izobraženi in Total) ter vidimo, da je najnižja vrednost 6, torej smo
zadovoljili zahteve predpostavk.
V tabeli Chi-Square Tests za naše potrebe gledamo zgolj vrstico Pearson Chi-Square.
Vrednost tega testa znaša 1.175 pri stopnji prostosti 1, p-vrednost testa znaša 0.278
(tabela 30).
Ker je p > 0,05 hipoteze H0 ne moremo zavrniti. To pomeni, da nismo uspeli
dokazati povezave med izobrazbo in seznanjenostjo z ukrepi za VZD z računalnikom
(χ2 (1) =1.175, p= 0.278). Torej nismo uspeli dokazati, da bi bolj izobražena
populacija bila bolj seznanjena z ukrepi za VZD z računalnikom, kot manj
izobražena populacija, kar pomeni, da raziskovalno hipotezo Ha zavrnemo.
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Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio

Asymp. Sig. (2sided)

df

1,175a

1

,278

,688

1

,407

1,211

1

,271

Exact Sig. (2sided)

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association

,319
1,162

N of Valid Cases

1

Exact Sig. (1sided)

,205

,281

93

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,13.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 30: Hi-kvadrat test za Ha
Vir: Lastni, 2010
Preverjanje hipotez s t-testom
Pri preverjanju hipotez Hb, Hc, Hd in Hf bomo ugotavljali statistično značilne razlike
med dvema skupinama. Z izrazom značilna mislimo, da je razlika med skupinama
posledica nekega sistematičnega vpliva in ni nastala slučajno. S pomočjo SPSS
programa bomo izvedli t-test razlike povprečij za neodvisne vzorce.
Če je stopnja značilnosti testa (Significance level) p<0.05, pomeni, da so razlike, ki
jih bomo odkrili, posledica domnevnega vzroka.
Za ugotavljanje razlik med skupinami, bomo pri vsaki domnevi izbrali dva vzorca, ki
predstavljata populacijo.
Ničelno hipotezo zapišemo: H(b0,c0,d0,f0): µ1= µ2
Raziskovalno hipotezo zapišemo: Hb,c,d,f: µ1≠ µ2.
Z µ1 smo označili povprečno vrednost prve spremenljivke, z µ2 pa povprečno
vrednost druge spremenljivke.
Stopnjo značilnosti izberemo kakor je običajno in sicer 0,05.
Preverjanje hipoteze Hb
Pri analizi pogostosti pojavljanja bolečin smo ugotovili, da se kandidatom
najpogosteje pojavljajo bolečine v vratu in v zapestju z dlanjo. Zanima nas kakšen
vpliv ima izvajanje kratkih aktivnih odmorov na pogostost pojavljanja teh bolečin.
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Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
Vrat

Equal variances
assumed

1,246

Equal variances
not assumed
Zapestje Equal variances
z dlanjo assumed
Equal variances
not assumed

2,513

Sig.

t

,267 -,226

df

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference Lower

Upper

91

,822

-,082

,365

-,806

,642

-,210 8,143

,839

-,082

,393

-,985

,820

91

,833

-,082

,388

-,854

,689

-,283 9,868

,783

-,082

,291

-,733

,568

,116 -,212

Tabela 31: Razlika povprečij pogostosti pojavljanja bolečin v vratu in v zapestju z
dlanjo
Vir: Lastni, 2010
Za preverjanje hipoteze Hb smo kandidate glede na izvajanje kratkih aktivnih
odmorov razdelili v dve skupini. V prvo skupino smo uvrstili tiste, ki so izjavili, da
izvajajo kratke aktivne odmore le takrat, ko jim to delo dopušča, ali pa jih nikoli ne
izvajajo, v drugo skupino pa kandidate, ki so izjavili, da kratke aktivne odmore
izvajajo vsaki dve uri. Z ugotavljanjem razlike povprečij smo s t-testom v programu
SPSS prišli do naslednjih rezultatov (tabela 31).
p-vrednost za razlike povprečij med skupinami za pogostost bolečin v vratu je enaka
0.822, za pogostost bolečin v zapestju pa je p-vrednost 0.833.
Torej razlik med proučevanima skupinama ni, kar pomeni, da s t-testom nismo uspeli
dokazati, da imajo kandidati, ki vsaki dve uri izvajajo kratke aktivne odmore manj
pogosto bolečine v vratu in v zapestju z dlanjo kot tisti, ki teh aktivnih odmorov ne
izvajajo redno ali pa jih sploh ne izvajajo.
Za izvedbo t-testa smo združili kandidate glede izvajanja kratkih aktivnih odmorov v
dve skupini.
Če upoštevamo prvotne 3 skupine, lahko z enojno analizo variance ANOVA-o, s
katero ugotavljamo ali se aritmetične sredine več skupin med seboj statistično
pomembno razlikujejo, preverimo ali obstajajo razlike pri pogostosti pojavljanja
bolečin med skupinami tistih kandidatov, ki aktivnih odmorov nikoli ne izvajajo,
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tistih, ki izvajajo aktivne odmore le, kadar jim delo to dopušča in tistimi, ki izvajajo
kratke aktivne odmore vsaki dve uri.
ANOVA
Ali, oz. kako pogosto ste do sedaj med delom izvajali kratke aktivne odmore?
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

4,767

3

1,589

Within Groups

29,513

89

,332

Total

34,280

92

F

Sig.
4,791

,004

Tabela 32: Razlika povprečij pogostosti pojavljanja bolečin v vratu med skupinami
glede na izvajanje kratkih aktivnih odmorov med delom
Vir: Lastni, 2010
ANOVA
Ali, oz. kako pogosto ste do sedaj med delom izvajali kratke aktivne odmore?
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

4,744

3

1,581

Within Groups

29,536

89

,332

Total

34,280

92

F

Sig.
4,765

,004

Tabela 33: Razlika povprečij pogostosti pojavljanja bolečin v zapestju z dlanjo med
skupinami glede na izvajanje kratkih aktivnih odmorov med delom
Vir: Lastni, 2010
S statistično analizo ANOVA smo prišli do rezultatov, ki kažejo, da razlike med
skupinami obstajajo. Dobljeni rezultati za velikost občutene bolečine v vratu (F=4.79
in p < 0.05) in za zapestje z dlanjo (F=4.77 in p < 0.05), pomenijo, da razlike med
skupinami obstajajo.
Bolj natančno, to pomeni, da se vsaj eno povprečje razlikuje od ostalih. Katero
področje odstopa, bomo preverili s pomočjo ugotavljanja povprečij velikosti
občutene bolečine v vratu in v zapestju z dlanjo glede na pogostost izvajanja kratkih
aktivnih odmorov med delom.
Iz tabele 34 je razvidno, da na proučevanem vzorcu, za oba obravnavana tipa bolečin
velikost bolečine pada s pogostostjo izvajanja aktivnih odmorov.
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Z ANOVA-o smo pri stopnji pomembnosti 0,05 potrdili, da razlike med skupinami v
občuteni bolečini v obeh primerih obstajajo.
Na podlagi ugotovitev iz tabele 34 zato lahko sklepamo, da imajo kandidati, ki
izvajajo kratke aktivne odmore vsaki dve uri manj bolečin v vratu in v zapestju z
dlanjo, kot tisti, ki odmore izvajajo redkeje ali jih sploh ne izvajajo. Torej lahko
raziskovalno hipotezo Hb potrdimo.
Report
Ali, oz. kako pogosto ste do sedaj med delom izvajali kratke
aktivne odmore?
Nikoli

Le takrat ko je delo to omogočalo

Vsaki dve uri

Total

Zapestje z dlanjo

Mean

Vrat

1,48

1,76

% of Total Sum

34,0%

38,2%

% of Total N

35,5%

35,5%

Std. Deviation

,834

1,032

Mean

1,63

1,58

% of Total Sum

59,0%

53,9%

% of Total N

55,9%

55,9%

Std. Deviation

,658

,723

Mean

1,25

1,50

% of Total Sum

6,9%

7,9%

% of Total N

8,6%

8,6%

Std. Deviation

,463

,926

Mean

1,55

1,63

% of Total Sum

100,0%

100,0%

% of Total N

100,0%

100,0%

,715

,857

Std. Deviation

Tabela 34: Povprečja velikosti občutene bolečine v vratu in v zapestju z dlanjo,
glede na pogostost izvajanja aktivnih odmorov med delom
Vir: Lastni, 2010
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Preverjanje hipoteze Hc
V hipotezi Hc smo dejali, da ima število ur dela z računalnikom na dan vpliv na
velikost občutene bolečine v vratu. Za preverjanje te domneve smo kandidate glede
na opravljanje števila ur dela z računalnikom na dan razdelili v dve skupini. V prvo
skupino smo uvrstili tiste, ki delo opravljajo manj kot osem ur na dan, v drugo
skupino pa kandidate, ki opravljajo delo z računalnikom več kot 8 ur na dan.
Velikost občutene bolečine v vratu smo preverjali zato, ker smo v opisnem delu
statistike ugotovili, da so v povprečju te najmočnejše pri vseh kandidatih.
Group Statistics

Uporaba računalnika

Vrat

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Manj kot 8 ur

50

1,76

,771

,109

Več kot 8 ur

43

2,12

1,159

,177

Tabela 35: Delež kandidatov po številu ur dela z računalnikom na dan
Vir: Lastni, 2010
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2-

F

Vrat Equal variances
assumed

16,623

Sig.

,000

t

df

-

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Lower

Upper

91

,081

-,356

,202

-,757

,044

- 71,204

,091

-,356

,208

-,770

,058

1,767

Equal variances
not assumed

1,716

Tabela 36: Razlika povprečij velikosti občutene bolečine v vratu
Vir: Lastni, 2010
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Verjetnost, da so razlike med skupinama, znaša 0.08, kar pomeni sicer majhno
statistično značilnost pa vseeno je vrednost večja od 0.05. Tako tudi te domneve, da
imajo tisti, ki delo opravljajo delo z računalnikom več kot 8 ur na dan, večje bolečine
v vratu, kot tisti, ki delo z računalnikom opravljajo manj kot 8 ur na dan, ne moremo
potrditi s pomočjo t-testa.
Pri preverjanju domneve Hc s t-testom smo združili kandidate glede na število ur dela
z računalnikom na dan. Ker želimo ugotoviti, če to vpliva na rezultat, bomo hipotezo
preverili še z analizo variance ANOVA, s katero ugotavljamo ali se aritmetične
sredine več skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo.
Iz rezultatov ANOVA-e za velikost občutene bolečine v vratu (F =0.83 in p > 0.05)
in v zapestju z dlanjo (F =1.661 in p > 0.05), ničelne hipoteze, ki pravi, da razlik med
skupinami ni, ne moremo zavrniti, kar pomeni, da hipoteze Hc, pri stopnji
pomembnosti 0.05, ne moremo potrditi.
ANOVA

Sum of Squares

Vrat

Zapestje z dlanjo

Between Groups

df

Mean Square

,124

2

,062

Within Groups

67,446

90

,749

Total

67,570

92

1,674

2

,837

Within Groups

45,359

90

,504

Total

47,032

92

Between Groups

F

Sig.

,083

,921

1,661

,196

Tabela 37: Razlika povprečij velikosti občutene bolečine glede na število ur dela z
računalnikom na dan
Vir: Lastni, 2010
Preverjanje hipoteze Hd
Za preverjanje hipoteze Hd, da bodo imeli kandidati po izobraževanju več kratkih
aktivnih odmorov, smo postavili ničelno hipotezo: Hd0: µpo= µpred in raziskovalno
hipotezo: Hd: µpo>µpred.
Z µ1 smo označili povprečno vrednost izvajanja odmorov pred izobraževanjem, z µ2
pa povprečno vrednost odgovorov kandidatov, da bodo odslej izvajali več aktivnih
odmorov med delom.
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Stopnjo značilnosti smo izbrali enako kot prej in sicer 0.05.
Za ugotavljanje značilnosti razlik smo uporabili t-test za odvisne vzorce.
Dobljena verjetnost je manjša od stopnje značilnosti 0.05 in znaša 0 (tabela 40), tako
zavrnemo ničelno hipotezo in sklepamo, da je izobraževanje vplivalo na osveščenost
kandidatov.
Iz dobljenega 95% intervala zaupanja µ1−µ2 ∈[-1.28, -0.7] lahko s 95 % zaupanjem
sklepamo, da je µ1 manjši od µ2, kar pomeni, da bodo kandidati po izobraževanju
večkrat izvajali aktivne odmore med delom kot doslej, s čimer smo pri stopnji
pomembnosti 5%, potrdili hipotezo Hd.
Paired Samples Test

Paired Differences

95% Confidence
Interval of the
Difference

Mean

Pair

Kako pogosto ste

1

do

sedaj

-,914

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

1,039

,108

Sig. (2Lower

-1,128

Upper

t

-,700 -8,483

df

tailed)

92

,000

med

delom

izvajali

kratke

aktivne

odmore? - Odslej
bom

izvajal-a

aktivne

odmore

med delom.

Tabela 38: Razlika povprečij velikosti občutene bolečine v vratu
Vir: Lastni, 2010
Preverjanje hipoteze He
S hipotezo He želimo analizirati mnenje kandidatov o koristnosti pridobljenega
znanja. Postavili smo raziskovalno hipotezo, ki pravi, da so tisti kandidati, ki
predhodno niso bili seznanjeni z ukrepi za varno delo in ergonomijo v pisarni bolj
prepričani, da jim bo pridobljeno znanje koristilo, kot drugi.
Za preverjanje smo uporabili hi-kvadrat test, kot pri preučevanju prve hipoteze. Tudi
tukaj smo razdelili kandidate v dve skupini in sicer na tiste, ki so bili seznanjeni in na
tiste, ki niso bili seznanjeni z ukrepi za VZD z računalnikom.
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Pri formiranju skupin kandidatov glede koristnosti pridobljenega znanja, smo v prvo
skupino uvrstili samo kandidate, ki so odgovorili na vprašanje o koristnosti
pridobljenega znanja pri nadaljnjem delu s »sploh se ne strinjam«, vse ostale pa smo
uvrstili v drugo skupino kandidatov, za katere lahko rečemo, da jim bo pridobljeno
znanje pri nadaljnjem delu koristilo.
Pri tej analizi smo samo pri takšni razvrstitvi dobili najnižjo dejansko vrednost
(Count) v kontingenčni tabeli, ki znaša 10, da smo zadovoljili zahteve predpostavk.
Seznanjenost z ukrepi za VZD * Koristnost pridobljenega znanja Crosstabulation

Koristnost pridobljenega znanja

Seznanjenost z ukrepi za

Sem seznanjen

Count

Pridobljeno

Pridobljeno

znanje mi ne bo

znanje mi bo

koristilo

koristilo

Total

10

11

21

12,2

8,8

21,0

44

28

72

41,8

30,2

72,0

54

39

93

54,0

39,0

93,0

VZD
Expected Count

Nisem seznanjen

Count

Expected Count
Total

Count
Expected Count

Tabela 39: Kontingenčna tabela za He
Vir: Lastni, 2010
Ker je p > 0,05 ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, torej nismo uspeli dokazati
domneve, da obstaja razlika med skupinama (χ2 (1) = 0.197, p = 0.270). Kandidati, ki
so že bili seznanjeni z ukrepi za VZD z računalnikom, niso nič bolj prepričani, da jim
bo pridobljeno znanje pri nadaljnjem delu koristilo, kot tisti, ki z ukrepi za VZD
doslej niso bili seznanjeni. Iz tega sklepamo, da je naše e-izobraževanje koristilo
vsem kandidatom, ne glede na njihovo predhodno seznanjenost z ukrepi za VZD
(tabela 40).
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Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio

df

Asymp. Sig. (2-

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

1,215a

1

,270

,724

1

,395

1,203

1

,273

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

,319
1,202

1

,197

,273

93

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,81.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 40: Hi-kvadrat test za He
Vir: Lastni, 2010
Preverjanje hipoteze Hf
Postavili smo raziskovalno hipotezo Hf, ki pravi, da ženskam bolj kot moškim
ustreza način e-učenja, zaradi tega, ker pri tem lahko večkrat obnavljajo svoje znanje.
S t-testom bomo preverjali, če je razlika med aritmetičnima sredinama med
proučevanima skupinama statistično pomembna.
p-vrednost razlike povprečij med proučevanima skupinama znaša 0.081, kar pomeni
sicer majhno statistično značilnost, vseeno pa je vrednost večja od 0.05. Torej
hipoteze H0 ne moremo zavrniti in nismo uspeli dokazati, da bi ženskam e-učenje
zaradi tega, ker pri tem lahko večkrat obnavljajo znanje, bolj ustrezalo, kot moškim.
Torej hipotezo Hf zavrnemo pri stopnji pomembnosti 5% (tabela 41).
Po tem lahko sklepamo, da ni razlik med moško in žensko populacijo glede mnenj o
ustreznosti e-gradiva tudi pri ostalih trditvah, kjer so razlike med aritmetičnimi
sredinami še manjše, kakor je razvidno iz slike 56.
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Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Sig.
(2-

F

Pri učenju na Equal

3,714

Sig.

,057

ta način mi variances
ustreza,

t

df

-

Mean

Std. Error

tailed) Difference Difference Lower Upper

91

,081

-,341

,193

-,725

,043

- 43,293

,118

-,341

,214

-,772

,090

1,765

da assumed

lahko
večkrat

Equal

obnavljam

variances

znanje.

not assumed

1,594

Tabela 41: T-test za Hf
Vir: Lastni, 2010

6.5 USTNI RAZGOVORI
Po e-izobraževanju smo se odločili, da z nekaterimi kandidati naredimo ustni
razgovor oziroma intervju, iz katerega smo želeli dobiti še dodaten vtis o e-gradivu
in izvedenem izobraževanju. V razgovor so bili zajeti v glavnem kandidati iz podjetij
za katera opravljamo strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu kot zunanje
pooblaščeno podjetje. Za našo nalogo smo upoštevali razgovore cca 30 kandidatov.
Sicer bodo ti razgovori še potekali, ker pri vsakem našem obisku v podjetjih vedno
znova osveščamo in spodbujamo zaposlene o varnem delu in ergonomiji na vseh
delovnih mestih.
Za ustni razgovor vnaprej nismo pripravljali posebnih vprašanj, da bi izvajali kakšno
posebno analizo rezultatov, ker smo to opravili že z anketo. Pogovori so potekali
popolnoma spontano, ob čemer smo si ogledali delovna mesta in ugotavljali njihovo
ergonomsko ustreznost ter preverjali znanje delavcev s tega področja.
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V teoretičnem delu naloge smo opisali zakonske zahteve izobraževanja za VZD v
podjetjih, kjer navajamo tudi praktično usposabljanje delavcev na delovnih mestih.
Tako smo pri naših razgovorih vključili praktični del usposabljanja, kar pomeni, da
so kandidati odgovarjali na vprašanja in tudi praktično prikazali pravilne namestitve
računalniške opreme, nastavitve pisarniške opreme (predvsem stol), pokazali
pravilno držo pri delu in vaje, ki jih izvajajo med kratkimi aktivnimi odmori.
Na vprašanje kako natančno so predelali e-gradivo, je večina odgovorila, da so se
izobraževali v več časovnih presledkih, vsak modul posebej, kakor so dobili napotke
z naše strani. Za vsak modul so porabili približno 1 uro časa, oziroma nekaj manj za
prva dva modula, kjer so zajete splošne in pravne. Le 5 kandidatov je dejalo, da so
gradivo predelali naenkrat, pri čemer niso odpirali in natančno prebrali vsega
gradiva. Zanimala sta jih predvsem modula o možnostih zdravstvenih okvar in
ergonomski ureditvi delovnega mesta. Pri teh kandidatih smo ugotovili, da sicer
poznajo pravilne postavitve in nastavitve računalniške in pisarniške opreme, manj pa
poznajo vaje za izvajanje kratkih aktivnih odmorov in teh dejansko tudi ne izvajajo.
Delež teh kandidatov predstavlja samo 16.6 % od vseh, ki smo jih pri ustnih
razgovorih obravnavali.
Pri ostalih kandidatih je večina izjavila, da so se podrobneje seznanili z izvajanjem
vaj za razgibavanje telesa in jih prakticirajo med delom. Torej lahko sklepamo, da se
tudi v praksi potrjuje hipoteza Hd, kjer je statistična analiza pokazala, da bodo
kandidati po izobraževanju izvajali več aktivnih odmorov kot prej.
Pri mnenjih glede ustreznosti e-gradiva so kandidati na ustnih razgovorih največkrat
izrazili mnenje, da je gradivo zanimivo, da jim je všeč, ker ga lahko kadarkoli
pregledujejo, z napotki za delo pa niso imeli posebnih težav. Iz razgovorov smo
razbrali, da so nekateri kandidati šele ob večkratnem pregledovanju gradiva odkrili
nekatere podrobnosti, ki jih je sicer v gradivu možno tudi preskočiti. Ob
razmišljanju, da bi gradivo nastavili tako, da ni možno nadaljevanje brez pregleda
sleherne podstrani ali dodane podrobnosti na povezavah, smo skupaj s kandidati
ugotovili, da bi to pri vsakem naslednjem pregledu snovi pomenilo preveliko
dolgočasenje in zapravljanje časa s pregledom snovi, ki so jo kandidati že pregledali
ali jih morda določena snov manj zanima.
Izhajamo iz dejstva, da so kandidati, ki so se izobraževali vendarle odrasle in zrele
osebnosti, ki imajo dovolj lastne samoiniciative za delo in željo za boljše počutje pri
delu in na sploh. Kandidati so predvsem potrdili mnenje, da je možnost, ko si lahko
sami izbirajo poglavja in se svobodno sprehajajo po gradivu boljši, kot strogo
zaporedje prebiranja snovi, brez možnosti za prehod naprej. Še posebej koristen je
navigacijski menu (slika 32), kjer kandidat lahko izbere katerokoli stran v modulu, če
je zaradi drugih obveznosti moral prekiniti z izobraževanjem ali je gradivo
pomotoma zaprl.
Splošni vtisi kandidatov glede e-gradiva so bili pozitivni in so največkrat izpostavili
zanimive vsebine, ki so multimedijsko podprte. S kratkimi video vsebinami je bila
predstavljena pravilna namestitev in uporaba pisarniške in računalniške opreme, še
posebej pa so jim bile všeč video vsebine z vajami za razgibavanje med odmori.
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Med razgovori smo dobivali vtis, da so kandidati prva dva modula gradiva s
splošnimi in pravnimi zadevami v resnici manj podrobno pregledovali, medtem, ko
so jih moduli v nadaljevanju veliko bolj zanimali. Izražali so mnenja, da so med
učenjem prišli do precej novih spoznanj, ki jih doslej še niso vedeli.
V primerjavi med moško in žensko populacijo pri ustnih razgovorih ni bilo opaziti
posebnih razlik, niti pri mnenjih glede e-učenja, kakor tudi pri mnenjih o ustreznosti
našega e-gradiva, kar se potrjuje tudi s preverjanjem hipoteze Hf.
Pri ogledu delovne opreme v pisarni smo posebno pozornost namenili ustreznosti
delovnega stola skladno s priporočili standarda SIST EN 1335-1: 2001. Pri največ
kandidatih (60 %) smo ugotovili pomanjkljivost nastavitve sedalnega dela stola po
naklonu in nezmožnost nastavitve naslona za hrbet po višini. Kandidati so v večini
primerov potrdili, da so se seznanili z zahtevami za ergonomski delovni stol. Ostale
funkcije so bile nekako zadovoljive, a se kljub temu lahko navežemo na rezultate
ankete, ki je pokazala, da je skoraj 80 % kandidatov izrazilo, da bi ob nakupu novega
stola izbrali stol, ki omogoča aktivno sedenje. Torej sklepamo, da je njihovo
poznavanje ergonomskega delovnega stola zadovoljivo.
Pri preverjanju računalniške opreme smo ugotovili, da samo en kandidat še uporablja
računalniški ekran s katodno cevjo, 20 jih ima LCD zaslone, 9 pa jih uporablja
prenosni računalnik. Glede postavitve ekrana je imelo 22 kandidatov (73 %) pravilno
nastavljene višine in naklon ekrana, pri ostalih smo opazili pomanjkljivosti predvsem
pri naklonu računalniškega ekrana. Pri teh je bil ekran postavljen v pokončnem
položaju in ne nagnjen rahlo pod kotom nazaj, kot je najbolj primerno za delo. Med
uporabniki LCD ekranov smo pri 8-ih ugotovili, da ekrani nimajo možnosti nagiba
nazaj.
Med uporabniki prenosnih računalnikov jih je 7 imelo ustrezne podstavke za
računalnik, ki so jih v večini namestili po izobraževanju, slednja dva pa sta izjavila,
da bosta za podstavke še poskrbela.
Zanimiva in predvsem zadovoljiva ugotovitev pri naših ogledih delovnih mest in
ustnih razgovorih je bila ta, da vsi kandidati, brez izjeme poznajo ustrezno nastavitev
višine delovnega stola in pravilno držo pri delu. So pa priznali, da med delom
velikokrat na pravilno držo pozabijo.
Splošni vtis glede izobraževanja je bil zadovoljiv, saj je večina kandidatov izrazila
zadovoljstvo nad e-gradivom. Po njihovem mnenju sami nikoli ne bi ali pa bi zelo
redko o tem iskali informacije na internetu. V večini izražajo mnenje, da so pridobili
veliko novih informacij, za katere pa priznavajo, da je za uporabo v praksi potrebnih
več dejavnikov. Na prostorske in finančne dejavnike sami velikokrat nimajo vpliva,
ne nazadnje pa je to odvisno tudi od osveščenosti in želje delavcev samih.
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7 ZAKLJUČEK
Življenje od nas zahteva ogromno znanja, ki mu ni videti konca, obenem pa nam
ponuja veliko zabave in veselja. Na žalost vsega ne moremo imeti, saj je dan še
vedno omejen s 24 urami in hkrati ne moremo biti na dveh mestih, kljub velikemu
napredku znanosti.
S pomočjo Interneta in ustreznih gradiv, ki podpirajo učenje na daljavo, bi
nadomestili snov, hkrati pa bi vse bolj dragoceni čas porabljali za delo, kreativno
ustvarjanje ali ne nazadnje tudi za zabavo.
Razmišljanje v tej smeri prav gotovo ni slabo, vendar nas čaka še dolga pot, preden
bomo usvojili za tako obliko dela potrebno znanje in izkušnje. Izdelava učnih gradiv
in virtualnih šol še zdaleč niso enostavne naloge. Poleg tega zahteva tako delo od
uporabnikov določeno zrelost in odgovornost, ki pa je vsi uporabniki (učenci) niso
sposobni pokazati.
Prva stopnja učenja na daljavo, ki jo lahko dosežemo najprej, je študij na daljavo. Tu
imamo namreč opravka z zrelejšo populacijo na eni strani in samimi strokovnjaki in
sposobnimi ljudmi na drugi strani. Sčasoma bi lahko prenašali izkušnje v nižje nivoje
izobraževanja, če ne v celoti, pa vsaj deloma.
Na internetu je moč najti kar nekaj primerov slovenskih in tujih virtualnih šol, ki pa
zaradi svoje zahtevnosti v veliki večini (predvsem slovenske) ne delujejo v
načrtovanem obsegu. Potrebno bo vložiti še veliko truda in znanja, da bo ta
najzahtevnejša uporaba izobraževalnega Interneta, delovala tako kot mora.
Kljub temu pa današnje e-učenje vključuje vse tehnologije, ki lahko podpirajo
interno delovanje in povečujejo produktivnost. Uvedba, dozorevanje in široko
razvejano sprejetje tehnologij e-učenja ponuja podjetjem učinkovito, kot tudi
stroškovno sprejemljivo alternativo tradicionalnemu usposabljanju zaposlenih. Poleg
tega te nove tehnologije podjetjem ponujajo nove priložnosti za pridobivanje strank
in izvajanje storitev za njih. Za večino podjetij pomeni individualen pristop pri
planiranju in izvajanju izobraževanja edino pravo možnost izvedbe usposabljanj.
Mi sami, kot izvajalci strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu,
pripravljamo programe na podlagi ugotovljenih potreb naročnikov in s tem
poskušamo zagotoviti uporabnost znanj in spretnosti, saj morajo naši programi
temeljiti na praktičnih primerih in reševanju problemov delovnega okolja.

7.1 OCENA UČINKOV
Mnoge raziskave, vključno z našo, jasno pokažejo, da dolgotrajna vsakdanja uporaba
računalnika škodljivo vpliva na zdravje uporabnika. Na začetku naloge smo omenili,
da so se z nenehnim razvojem uporabe računalnika v zadnjih tridesetih letih začele
kazati negativne plati dolgotrajne uporabe tega pripomočka. Anketirani, ki smo jih
vključili v izobraževanje so najpogosteje poročali o zdravstvenih težavah, ki se
pojavljajo v vratnem delu ter v zapestju z dlanjo. Pri tem navajajo, da se najpogosteje
pojavljajo zmerne bolečine občasno tedensko, pri kar nekaj kandidatih pa tudi
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dnevno. Večina vprašanih s katerimi smo imeli ustne razgovore, poroča o občutenju
mišične utrujenosti ob koncu delovnika.
Nujno potrebna telesna aktivnost v obliki kratkih aktivnih odmorov med delom, ki bi
jo zaposleni morali izvajati glede na število ur dela, ki ga opravljajo z računalnikom,
je po navedbah zaposlenih velikokrat odvisna od dela, ki ga morajo opraviti.
Stroka opozarja, da nekateri delavci pri 45 letih ne morejo opraviti dela, ker imajo
neurejeno delovno mesto in ker premalo naredijo za svoje zdravje. Nekateri 65letniki pa so svojo delovno sposobnost po izsledkih študij ohranili prav zato, ker so
bili v srednjih letih aktivni pri ohranjanju telesne aktivnosti, hkrati pa so njihova
delovna mesta ustrezno urejena, poudarja predstojnica inštituta za medicino dela,
prometa in športa Metoda Dodič Fikfak (Dnevnik, 2010).
Ta dejstva so se z analizo zdravstvenega stanja kandidatov tudi v naši raziskavi
potrdila. Pri proučevanju predpostavke, da kandidati, ki redno, vsaki dve uri izvajajo
kratke aktivne odmore (Hb), se je izkazalo, da ti v resnici občutijo manj bolečin v
vratu in v zapestju z dlanjo kot ostali, ki aktivnih odmorov ne izvajajo redno,
oziroma jih sploh ne izvajajo.
Tudi Sundelin in Hagberg poročata o svojih izsledkih raziskave, da izvajanje
aktivnih odmorov, to je telovadba (vaje za raztezanje in upogibanje), izboljšuje
počutje in občutek nelagodja pri zaposlenih v primerjavi s pasivnimi odmori. Take
odmore, kjer gre za razgibavanje in raztezanje telesa pa bi zaposleni kljub delovnemu
tempu lahko izvajali, vendar morajo biti za to dovolj osveščeni in samodisciplinirani.
Kostno-mišična obolenja brez dvoma resno negativno vplivajo na delovno silo tako v
EU kot pri nas, in so vzrok za milijone izgubljenih delovnih dni. Strokovnjaki s
področja medicine dela opozarjajo na pomen ustrezno oblikovanega delovnega mesta
za zdravje delavca.
V raziskavi nas razveseljuje še potrditev hipoteze Hd, ki kaže na to, da bodo
kandidati po našem izobraževanju večkrat izvajali aktivne odmore med delom. To
nam daje predvsem veliko motivacijo za nadaljevanje s podobnimi izobraževanji
ciljnih skupin zaposlenih.
Veliko kostno-mišičnih bolezni nastane tudi zaradi starosti, vendar pa bi nekatere
lahko preprečili ali pa njihovo težo zmanjšali, če bi bilo delovno mesto posameznika
ergonomsko urejeno, da se torej delovno mesto prilagodi človeku, ne pa človek
delovnemu mestu.
Največ ljudi, ki ne bo zmoglo delati do 65. leta starosti, je v skupini tistih, ki delajo
ponavljajoča dela v prisiljenem telesnem položaju, ne da bi bila njihova delovna
mesta ergonomsko urejena.
Usposobljenost za varno in zdravo delo ima velik pomen tudi pri prilagoditvi
delovne opreme zaposlenim. Program usposabljanja mora zato upoštevati
ergonomijo pri delu z osebnim računalnikom.
Znanje ergonomije dodatno spodbuja delavce k prilagajanju delovnih položajev,
opreme in njihovega vedenja potrebam na delovnem mestu. Usposabljanje tako
pripomore k boljšim nastavitvam delovnega stola in druge opreme, boljšim telesnim
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položajem, to pa izboljšuje telesno držo in pripomore k zmanjšanju mišično-kostnih
obremenitev.
S potrditvijo raziskovalne predpostavke (He), da bo naše e-izobraževanje koristilo
vsem kandidatom, ne glede na njihovo predhodno seznanjenost z ukrepi za VZD, se
potrjuje tudi upravičenost zakonskih obvez za usposabljanje delavcev ob sklenitvi
delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in
novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči
spremembo varnosti pri delu. Predvsem to zadnje zavezuje delodajalce, da ob
nenehnih novih spoznanjih in izboljšavah tudi na področju ergonomije, svoje delavce
stalno seznanjajo z novostmi, ki seveda lahko vplivajo tudi na varnost in zdravje pri
delu. Vprašanje pa je, če so strokovne službe za VZD in delodajalci sami dovolj
osveščeni in, če sploh imajo interes za to.

7.2 MOŽNOST NADALJNJEGA RAZVOJA
V začetkih našega delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu, na prehodu iz
socializma, smo pri delodajalcih opažali postopno izboljšanje in pripravljenost za
vlaganje v človeške vire, posledično tudi v izboljšanje delovnih pogojev in ustrezno
urejanje delovnih mest. Kasneje, leta 1999, po sprejetju Zakona o varnosti in zdravju
pri delu, se je zgodil premik v še bolj pozitivno smer. Strokovne osebe za varnost in
zdravje pri delu si praviloma morajo ogledati vsako delovno mesto za pripravo
strokovnih podlag ocenjevanja tveganj na delovnih mestih. To pomeni, da se z
ogledom delovnega mesta z namenom detekcije stanja, dajejo ustrezne pobude za
izboljšanje počutja in zdravstvenega stanja delavcev. Praviloma bi v te oglede morali
vključiti še pooblaščenega zdravnika medicine dela, ki ima ustrezna znanja s
področja ergonomije dela.
Delodajalci bi morali vzpostaviti strategijo postopne zamenjave amortizirane in
dotrajane delovne opreme, delavcem bi morali zagotavljati dostop do pitne in
neoporečne vode, delo pa organizirati tako, da bi bilo možno vsaj trikrat dnevno
izvajati kratke aktivne odmore med delom.
Ergonomsko urejenost določenih delovnih mest opredeljujejo tudi posamezni
pravilniki. To pomeni, da gre za absolutno obvezo delodajalcev, hkrati pa bi morali
biti na kršitve pravil pozorni tudi inšpektorji.
Danes se žal spet soočamo z veliko slabšim stanjem, kot smo ga že poznali.
Vsesplošno znani kapitalizem je pripeljal do izkoriščanja delovne sile in lastninjenja
premoženja, kjer še zdaleč ni prostora za razvoj človeških virov in vlaganj v
izboljšanje delovnih razmer v mnogih podjetjih, ki jih je ta usoda doletela.
Delodajalci se ne zavedajo, da je zelo dobičkonosno ohranjati delavca zdravega.
Zdrav delavec ne bo pogosto v bolniškem staležu zaradi bolečin in bo tudi veliko
naredil, ker se mu ne bo treba pogosto ustavljati zaradi bolečin, mravljinčenja in
otrplosti.
V naši raziskavi je skoraj 56 % kandidatov odgovorilo, da izvaja kratke aktivne
odmore le takrat, ko jim to delo dopušča, 35 % pa jih nikoli ne izvaja kratkih
aktivnih odmorov. Sklepamo, da so ti rezultati vsaj delno odraz vsiljenega ritma dela
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in nedopuščanja delodajalcev, da bi si delavci med delom lahko privoščili več kratkih
odmorov. Kadar v podjetju nastopi termin za ponovno usposabljanje delavcev za
varno in zdravo delo, nemalokrat naletimo na prvo in edino vprašanje delodajalcev in
sicer, koliko časa bo izobraževanje trajalo. Skoraj nikoli jih ne zanima vsebina in
kakšna bo korist izobraževanja.
Naš motiv pri snovanju in sestavljanju vsebin v e-gradivo je bil, da se
izobraževancem ponudi nekaj več kot je minimalno potrebno, vendar na zanimiv
način, ki jih bo pritegnil.
Smatramo, da smo z našim e-izobraževanjem vsekakor naredili korak naprej.
Kandidati so imeli dovolj časa na razpolago, čas učenja so si sami prilagajali, hkrati
pa delodajalci niso imeli občutka, da smo jih prikrajšali za nekaj ur delavčeve
produktivnosti, ki je zanje tako pomembna, seveda zato, ker pozabljajo na strošek
bolnega delavca.
Kljub temu, da je bilo v izdelavo e-gradiva vloženega veliko napora, so nam vsa
ostala dejstva, odkrita z našo raziskavo, v veliko spodbudo, da bomo v nadaljevanju
iskali nove vsebine in možnosti za podobna izobraževanja ciljnih skupin populacije.
Ni nujno, da bodo gradiva tako obsežna, včasih se lahko že s krajšimi pojasnili in
namigi osvešča delavce, učinek pa je zato lahko še večji.
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9.2 KRATICE IN AKRONIMI
AICC:

Aviation Industry CBT (Computer Bassed Training) Commitee:
standard za tradicionalne računalniško in spletno snovane učne tečaje.

AVI:

Avdio Video Interleave: avdio-video format.

FLV:

Flash video: format za predvajanje video vsebin prek spleta.

GIF:

Graphics Interchange Format: rastrski slikovni format podpira do 8
bitov na piksel, kar pomeni, da lahko prikaže do 265 barv iz 24-bitnega
barvnega modela RGB. Omogoča tudi animacijo z zaporednim
prikazovanjem sličic (animated GIF).

HTML:

Hyper Text Marcup Language: programski jezik za označevanja
nadbesedila na spletu.

Java:

Objektno orientiran, prenosljiv programski jezik.

LCMS:

Learning Course/Content Mangement System: program namenjen
celovitemu upravljanju e-učnih vsebin.

MDDSZ:

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.

PNG:

Portable Network Graphics: rastrski slikovni format, ki postaja
razširjen na spletu in drugod.

RSI:

Repetitive Strain Injury: poškodbe zaradi ponavljajočega se
obremenjevanja.

SCORM:

Sherable Content Object Reference Model: Zbirka standardov in
specifikacij za računalniško podprto e-izobraževanje.

SWF:

Small Web Format ali Shockwave Flash: format za prikaz animirane
vektorske grafike na spletu. Datoteke v tem formatu se lahko
predvajajo le preko Adobe Flash Player-ja.

VZD:

Varnost in zdravje pri delu.

ZDR:

Zakon o delovnih razmerjih.

ZVZD:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

WYSIWYG: What You See Is What You Get: kratica opisuje programe pri katerih
uporabniški vmesnik omogoča, da uporabnik med delom vidi končni
izdelek.
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