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Izobraževanje je kot živ ekosistem, skupek med seboj povezanih elementov, ki ga sestavljajo 

interakcije učencev, staršev in učiteljev znotraj pedagoškega in tehnološkega okolja. Med seboj 

povezani elementi ekosistema so soodvisni in ob enem ustvarjajo sinergijsko celoto. Naša 

raziskava (kot tudi mnoge druge) prinaša ugotovitve, da je celota učinkovitejša, kot seštevek 

njenih posameznih sestavnih delov.
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Pedagoške in tehnološke prioritete
Večina šolskih sistemov se v trenutnih razmerah osredotoča na tehnološke 
rešitve, ki vključujejo naraščajočo uporabo mobilnih, oblačnih, ena-na-ena, 
mrežnih in varnostnih tehnologij. Vse pomembno prispevajo k izgradnji 
zdravih tehnoloških temeljev ekosistema učilnice.

Moč sprememb, ki jih prinašajo mobilne in digitalne vsebine v osnovne in 
srednje šole, več ni vprašljiva. Celo v tehnološko zaostajajočih državah 
Evrope jih vključujejo v dolgoročne strategije razvoja.

Znanje o uporabi mobilnih tehnologij
Sposobnost uporabe mobilnih tehnologij se je 
med mlajšimi učenci v preteklih nekaj letih 
bistveno povečala.

Uporaba družbenih omrežij
Na področju Evrope vsako leto vse mlajši in 
mlajši otroci ustvarijo svoje profile na 
družbenih omrežjih kar s svojimi mobilnimi in 
drugimi napravami. Značilnosti uporabe 
družbenih omrežij otrok starih med 9 in 10 let 
so v letu 2015 izredno podobne značilnostim 
otrok, starih med 11 in 12 let v 2014.2

75% šol omogoča oz. dovoli BYOD
V letu 2015 je 75% evropskih šol dovolilo 
uporabo osebnih mobilnih naprav (BYOD: 
Bring Your Own Device, »prinesi svojo lastno 
napravo«). Vendar pa je pri tem le 38% 
evropskih šol ponujalo okolje in podporo za 
uspešno uporabo BYOD.3

Navkljub dobronamernim strategijam učiteljev in IT vzdrževalcev, so rešitve 
zaradi omejenih finančnih sredstev precej daleč od optimalnih. Zaradi 
povečanega vlaganja v tehnično infrastrukturo in podporo, ki jo šole 
potrebujejo za uporabo mobilnih naprav in prenosnikov »ena-na-
ena« (torej, kjer ima vsak učenec svojo napravo), je nastala situacija, v kateri 
ta oprema ni ustrezno integrirana v tehnično in programsko okolje. 
Nekatere raziskave ugotavljajo, da mobilne naprave in tehnologije odlično 
dopolnjujejo delo v učilnici, vendar zagotovo ne morejo pokriti vseh potreb 
pri delu učiteljev in učencev.4

Veliko elementov je potrebnih za zdravje ekosistema in za njegovo 
učinkovitost. To so npr. mobilne naprave, programska oprema za 
področje izobraževanja in upravljanja, veliki interaktivni zasloni, zvok, 
omrežje in storitve v oblaku. Veliki interaktivni zasloni so za ekosistem 
učilnice ključnega pomena. Zelo vplivajo na uspešnost pedagoškega dela v 
učilnici in v posameznih skupinah ter pozitivno vplivajo na vzajemno 
skupinsko učenje (uporaba strategij aktivnega učenja).

S tem, ko poskušamo pedagoške pristope usmerjati v uporabne življenjske 
izkušnje z željo po pripravi učenca na realne bodoče izzive v družbi, ki bo 
temeljila na novih tehnologijah, postajata skupinsko učenje in sodelovanje 
s poudarkom na socialnih učinkih izobraževanja, vse bolj pomembna. V 
vse več državah se odločajo za merjenje njune učinkovitosti in poskušajo 
usmerjati napredek.5

"ko v učilnici aktivno 
uporabljajo interaktivni 

zaslon, ...
je napredek pri učencih 

očiten"

Rezultati učencev
Zadnjih nekaj let so nam razlagali, da imajo sodobne tehnologije v izobraževanju malo merljivega učinka na rezultate v učnih 
procesih.6 Mnogi viri in tudi naše lastne raziskave kažejo, da ima gola tehnologija dejansko majhen vpliv, vendar pa je učinek 
ob široki in pogosti uporabi, ki aktivno vključuje učitelje, učence, starše itd., izjemen in jasno opazen.

V treh aktualnih raziskavah, opravljenih v osnovnošolskih učilnicah v Nemčiji, Veliki Britaniji in Litvi, najdemo dokaze o 
vrednosti in uporabnosti interaktivnih zaslonov pri učenju.

1 Raziskava iz leta 2016 vključuje 411 učiteljev in učencev iz Litve, starosti od 6 do 19 let. Poročajo o številnih pozitivnih
 spremembah pri delu v učilnici, kadar so bili v uporabi veliki interaktivni zasloni.7



2  Leta 2016 opravljena raziskava v Nemčiji je bila osredotočena na izbrano šolo. Tako učitelji, kot tudi učenci
so poročali o pomembnih koristih pri uporabi pametnih tabel in spremljajočih tehnologij. Učenci so opazili 
povečan tempo dela in učenja, bistveno večjo vključenost in možnost pregledovanja in spreminjanja vsebin. Prav tako 
so v raziskavi opazili močno korelacijo med uporabo velikih interaktivnih zaslonov in zaznanih koristih pri učiteljih, 
ko so ti osvojili uporabo deljenja vsebin in orodij za aktivno sodelovanje.8

3  V raziskavi, opravljeni v večih fazah med letoma 2012 in 2014 na izbrani šoli v Veliki Britaniji, je preko 500 učiteljev,
učencev in staršev ponudilo povratne informacije o vplivu pametnih tabel. Učenci so občutili povečano pogostost 
pristopa z aktivnim učenjem, učitelji so lažje prilagajali učne vsebine in lekcije potrebam učencev. Starši so opazili, da 
so njihovi otroci bolj samostojni pri učenju in da veliko več sodelujejo z drugimi učenci. Polega tega so ugotovili, da 
je uporaba naprednih tehnologij prinesla še mnoge druge koristi, med njimi zmanjšano odsotnost (padec deleža 
odsotnih s 5% na manj kot 2%) in bistveno izboljšanje sposobnosti učencev pri branju, pisanju in matematiki.9

V letu 2016 je podjetje SMART Technologies naročilo izdelavo raziskave, ki je vključevala učitelje, administratorje in IT 
profesionalce na področju izobraževanja. Zbranih je bilo preko 400 odzivov iz 26 držav.10

Vzorec smo razporedili glede na uporabo mobilnih naprav (tablic in pametnih telefonov) in velikih interaktivnih naprav 
(interaktivne table, interaktivni zasloni, interaktivni projektorji) v štiri skupine:

• Visoka uporaba obeh vrst tehnologij. Po večini dnevno in aktivno pri pouku: 29%
• Nizka uporaba obeh vrst tehnologij. Povprečno enkrat tedensko ali redkeje: 26%
• Visoka uporaba mobilnih naprav in nizka uporaba interaktivnih naprav: 21%
• Visoka uporaba interaktivnih naprav in nizka uporaba mobilnih naprav: 24% 

Povečana uporaba mobilnih in interaktivnih tehnologij je močno povezana s programsko opremo in pedagoškim pristopom. 
Pri tem izstopa pogostost (frekvenca) skupinskih aktivnosti v primerjavi z individualnimi aktivnostmi. Intenzivnejša uporabo 
tehnologije, skupinske pedagogike in programske opreme oz. rešitev, so tesno povezani z uspešnostjo študentov. 

Grafični prikaz na desni prikazuje odvisnost med 
pogostostjo skupinskih aktivnosti v pedagoškem 
procesu in uporabo mobilnih in interaktivnih 
tehnologij. Opisuje 37% vzorca, ki je poročal tedensko 
ali pogostejšo skupinsko aktivnost in kako pogosto so 
uporabljali interaktivno in mobilno tehnologijo. 
Skoraj polovica skupin z visoko uporabo obeh 
tehnologij poroča tudi pogoste skupinske aktivnosti.

Skupaj s povečanjem skupinskega dela v 
pedagoškem procesu, se ob povečevanju uporabe 

so poročali v 24% vseh učilnicah z nizko uporabo tako mobilnih kot interaktivnih tehnologij. V učilnicah, kjer so imeli visoko 
uporabo obeh tehnologij, je bila programska oprema za sodelovanje v uporabi 72% vsega časa. Uporaba programske opreme za 
sodelovanje učencev, za sodelovanje v učilnici, na igrah temelječi programi in rešitve za ustvarjanje vsebin so vsi značilno in 
tesno povezani s povečano pogostostjo skupinskih aktivnosti.
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Učenci zmagujejo
Mnoga merila uspeha učencev so pozitivno povezana 
s skupinskimi aktivnostmi. Grafični prikaz na desni 
predstavlja povezavo med skupinskimi aktivnostmi in 
izmerjeno uspešnostjo učencev.

Tri najmočnejše spremembe so na področju 
socialnih in emocionalnih sposobnosti (37% 
povečanje), na področju vključenosti (59%) in na 
področju soodvisnosti (55%). Skupinske aktivnosti 
zagotovo imajo pomembno vlogo pri učenju 
socialnih kompetenc, ki jih bo učenec potreboval v 
svoji prihodnosti. Vsekakor je uspeh tesno povezan s 
tehnološkim ekosistemom, ki uporablja interaktivno 
tehnologijo (table ali zaslone), mobilne naprave, 
namensko programsko opremo in izkorišča 
povezljivost.
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Zaključki
Raziskava kaže, da je za uspešno prihodnost učencev potrebnih veliko različnih stvari. Zgolj uporaba tehnologij ne prinese 
nadpovprečnih rezultatov pri učencih. Učinkovit in zdrav ekosistem vključuje strokoven razvoj učiteljev in medijskih 
strokovnjakov, razvoj pedagoških vsebin s prilagojenimi aktivnostmi v učilnici, nenehno podporo učiteljem in združitev 
individualnih ter skupinskih tehnologij.

Jasno je, da so mobilne naprave z "ena-na-ena" pristopom že v uporabi ali tik pred tem. Veliki interaktivni zasloni in 
naprave so v mnogih okoljih tudi že precej uveljavljeni. Pomanjkanje katerekoli od obeh tehnoloških komponent v 
šolskem ekosistemu pa bo zelo verjetno povzročilo bistveno slabšo pedagoško učinkovitost. Največji uspeh zagotovo 
prinaša premišljena integracija mobilnih naprav in interaktivnih zaslonov v optimalno celoto.
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