
6 temeljnih e-kompetenc v projektu e-šolstvo, ki se nanašajo na učitelja in 

ravnatelja: 

 

1. Preverjanje in zmožnost kritične uporabe IKT 

Opis: Učitelj/ravnatelj je dobro seznanjen s strojno in didaktično programsko opremo in jo zmore 

vešče uporabljati pri delu v šoli in pouku. Kritično presoja njeno didaktično vrednost in jo smiselno 

vključuje v svoje delo in pouk ter tako zna nuditi učencem oz. dijakom ustrezno podporo pri usvajanju 

novih znanj in zmožnosti. Ravnatelj mora poznati informacijsko podporo vodenja šole oz. uprave in jo 

smiselno uporabljati. 

 

2.    Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci 

v VIZ, starši, učenci). 

Opis: Učitelj/ravnatelj uporablja ustrezno tehnologijo in virtualna okolja za komunikacijo in 

sodelovalno delo pri pouku kot podporo za usvajanje novih znanj in razumevanje konceptov. S 

pomočjo tehnologije in virtualnih okolij izvaja z učenci pri pouku projektno delo. Hkrati vzpostavlja 

komunikacijo in sodelovanje med učenci, starši in širšo skupnostjo (tudi mednarodno), da bi 

spodbujal večjo aktivnost ter samostojno učenje. Učencem pomaga pri vzajemnem sodelovanju za 

reševanje problemov, raziskovanje in ustvarjanje. Spodbuja oblikovanje spletnih skupnosti – učnih 

krogov. 

 

3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in 

konceptov 

Opis: Učitelji/ravnatelji poznajo in uporabljajo svetovni splet kot vir podatkov, informacij in 

konceptov in to vključujejo v pouk pri usvajanju novih znanj oz. zmožnosti v obliki projektnega dela, 

problemsko naravnanega pouka itd. S tem učencem pomagajo, da usvajajo zmožnosti iskanja, 

zbiranja, analiziranja, uporabe in vrednotenja zbranih informacij. S pomočjo teh zmožnosti vplivajo 

na kognitivni razvoj učečih se in njihovo zmožnost obdelave informacij, reševanja problemov, 

sodelovanja in kritičnega mišljenja. 

 

4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij 

Opis: Učitelji/ravnatelji so ozaveščeni o morebitnih nevarnostih oz. zlorabah otrok in mladih pri 

uporabi spletnih ali mobilnih tehnologij. Zmožni so prepoznati področja in dogajanja v šoli in okolju, 

ki zahtevajo pozornost, če želimo zagotoviti varnost na spletu. Poznajo načine, kako pri pouku in sicer 

osvestiti učence o varovanju svojih podatkov. 

 



5. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv) 

Opis: Učitelji/ravnatelji znajo izdelati, oblikovati ali posodobiti e-gradiva in dejavnosti, s katerimi 

omogočijo učencem oz. sodelujočim v procesu izobraževanja pri pouku sodelovalno delo (na daljavo), 

reševanje problemov, raziskovanje in ustvarjanje. Učencem znajo pomagati ustvarjati multimedijska 

sporočila in jih objavljati v okviru svojega projektnega dela za sporočanje ali komuniciranje z okoljem. 

Poznajo avtorske pravice objavljanja izdelkov. 

 

6. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT 

Opis: Učitelji/ravnatelji uporabljajo IKT vire za lastno strokovno spopolnjevanje in pedagoško delo, 

načrtujejo pouk z uporabo IKT, skupaj z učenci razvijajo strategije za samovrednotenje znanja in 

zmožnosti, spremljanje lastnega napredka, vrednotenje znanja oz. zmožnosti refleksijo usvajanja 

znanja. Učencem pomagajo pri postavljanju in uporabi kriterijev za vrednotenje znanja in zmožnosti, 

s katerimi lahko ocenijo razumevanje ključnih konceptov, zmožnosti in procesov. 

 

Vir: Iz Publikacije »Izhodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar«, ki je nastala 

v projektu E-šolstvo 2011; avtorici mag. Nives Kreuh in mag. Barbara Brečko; objava na spletnem 

naslovu http://www.sio.si/fileadmin/dokumenti/bilteni/E-solstvo_IZHODISCA_STANDARDA_web.pdf 

 


