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Zadeva Vsebina  

Uvod Odbor svetovalcev za znanost in Odbor za izobraževalno tehnologijo v ZDA sta predlagala, da bi učitelji učili s pomočjo izobraževalne 
tehnologije, ne pa o njej. Tako je IKT lahko predmet in tudi orodje za poučevanje drugih predmetov ali pa s pomočjo IKT dostopamo 
do podatkov in komuniciramo z drugimi. V ameriških javnih srednjih in visokih šolah uporabljajo tri pristope za vključevanje IKT v 
učni načrt: a) ločen tečaj IKT; b) medpredmetno in c) a mešanica tečaja in medpredmetnega dela. Predstavili in izpeljali smo spodnje 
modele: 

• Model 1: IKT kot predmet: V tem modelu je IKT sprejet kot predmet. Zato ta model zahteva poseben tečaj IKT, ki je 
vključen v učni načrt 5. razreda. 6. razred, predmet: IKT, Cilj: razviti potrebne veščine in znanje za uporabo različnih 
informacijsko komunikacijskih tehnologij; vsebina: vhodne in izhodne naprave: Avtorstvo multimedije, predstavitev, 
spletna orodja, digitalni fotoaparati, optični čitalci, E-pošta, spletni pogovori, spletna okolja, računala, zbiranje podatkov, 
posnetki, izobraževalna programska oprema. 

• Model 2: IKT integracija: Znotraj tega modela IKT ni predmet, ki ga učimo. IKT je kulturološko, mediacijsko orodje v 
sistemu dejavnosti, ki ga ustvarijo učenci in učitelji, učitelji pa ustvarijo in so-ustvarijo novo znanje. Z drugimi besedami, 
učenci in učitelji opravljajo delo vedenja. 1. letnik, predmet: geografija; cilj: naučiti se različne geografske pokrajine in 
prepoznavanje kulturoloških razlik; vsebina: Eskimi, geografija, lokacija na Zemlji, prebivalci, demografski podatki, 
gospodarstvo, glavno trgovinsko blago. Materiali: splet, Google zemlja, iskalnik Google. 

• Model 3: Vključevanje IKT v integrirani učni načrt: Ta model uporablja teorijo o integriranem učnem načrtu  za osnovo pri 
integraciji IKT. V tem modelu je IKT predmet (Eden od vsebinskih predmetov), ki je vključen v različne druge predmete, kot 
so matematika, znanost, pismenost in tehnologija. 6. razred, predmet: Kako zraste jablana?, Cilj: ustvarjanje in 
poustvarjanje delovanja v naravi. Vsebina: znanost (anatomija drevesa, vrste dreves, veje, deblo, višina, velikost) 
Družba (vrednost drevesa, uporaba dreves, itd.). Zdravje (čiščenje zraka), IKT (iskanje, pisanje, gledanje in razvijanje 
novega programa. Material: drevo (šolski vrt), digitalni fotoaparat, kamera, računalnik, splet. 

• Model 4: Integracija v učni načrt (ICKT kot kulturološko mediacijsko orodje): 3. letnik, predmet: Črno morje; cilj: učiti 
se o Črnem morju. Vsebina: naravoslovje (lokacija, velikost, vsebina, značilnosti (stopnja slanosti), družboslovje (lastništvo, 
okoliške države, politika, življenje, interakcija, zgodovina), ekologija. Material: IKT (komuniciranje (spletne skupnosti), 
računalnik (zemljevidi), splet (komunikacija, iskanje), pisanje, gledanje in ustvarjanje (karkoli). 

• Model 5: Mešani učni načrt: predmet podpira laboratorijski tečaj IKT: Razred: 5.; predmet: zgodovina Kolumba; cilj: 
prepoznati pomembne datume in dogodke v Kolumbovi zgodovini; vsebina: zgodovina: Kolumbova geografija, prvi 
naseljenci, neodvisnost, vojne. IKT vsebina: PowerPoint (razvijanje osnovnih veščin za pripravo predstavitev in časovnic), 
računala, zbiranje podatkov, posnetki, izobraževalna programska oprema. Material: računalniški laboratorij, programska 
oprema za predstavitve 
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Digitalni fotoaparati, spletna orodja, optični bralniki, zbiranje podatkov, izobraževalna programska oprema 
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Zelo težko je določiti in oceniti učiteljevo znanje o pedagoški vsebini. Učitelj razvije predmetno podkulturo med službovanjem in v 
poklicnem življenju. Predmetne subkulture predstavljajo učiteljevo identiteto v zvezi z njihovim strokovnim področjem. Na primer, 
naravoslovni učitelji na določen način podajajo snov in ta način predstavlja njihovo identiteto in akademsko kulturo; enako velja za 
učitelje umetnosti in matematike. Zato ta model učnega načrta od učiteljev IKT zahteva, da učijo različne IKT tečaje za učence do 3. 
letnika. Vendar pa ta model ne bo najustreznejši za učni načrt IKT, zaradi nejasne meje med IKT kot predmeta in načinom dajanja 
navodil. 
 

Zaključki in 
priporočila 

Da bi učence opremili z veščinami in znanji, ki so potrebne za informacijsko družbo, moramo IKT vključiti v vse ravni in vse predmete 
na pravilen način. Za uspešno vključevanje morajo biti učitelji opremljeni z veščinami in znanjem akademskega področja, IKT in 
pedagogike obeh. Poučevanje zgolj IKT ne bi smelo biti cilj izobraževanja. IKT bi moral nuditi možnosti vsem učencem, da bi se bolje, 
hitreje učili in v prijetnem okolju. Z modeli naj bi se povečalo razumevanje vključevanja IKT v poučevanje in učenje v osnovnošolskih 
in srednješolskih predmetov. 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, 
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 


