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1. Analiza stanja 
   
 

  močna  šibka področja  
Vodstveni delavci  Spodbujanje k uporabi dig. tehnologije   Digitalni viri 
Učitelji oz. strokovni delavci  Odnos do dig. tehnologije  Preverjanje in ocenjevanje znanja s pomočjo dig. teh.  
Učenci oz. dijaki  Izdelava dig. vsebin   Uporaba dig. teh. v šoli   

 
     
Digitalne tehnologije so v zadnjih dveh desetletjih krepko zarezale tudi v pedagoško delo, tako pri načrtovanju kot izvajanju učno-vzgojnega 
procesa. Sodobni načini učenja in poučevanja morajo slediti trendom na področju razvoja novih oz. inovativnih tehnologij in jih vključevati v pedagoški 
proces. Pri tem je zelo pomemba izbira oz. selekcija tehnologij, saj mora tehnologija ostati v službi pouka in ne obratno. Zato je potreben kritičen pristop, 
razprava, preizkušanje in evalviranje novosti. Inovativni pristopi z uporabo digitalnih tehnologij morajo podpirati klasičen način poučevanja, ga 
dopolnjevati in omogočati celovitost obravnavanja vsebin v izobraževalnem procesu.  
 
Na šoli se že od samega pojava sodobnih tehnologij trudimo izboljšati načine učenja in poučevanja s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Glede na finančne zmožnosti, smo šolo opremljali s strojno in programsko opremo, učitelji so se udeleževali strokovnih izpopolnjevanj na temo 
inovativnega učenja in poučevanja, ogromno je bilo samostojnega raziskovalnega dela. Vrhunec oz. tektonski premik pa je s sabo prinesla virusna 
epidemija in s tem prvič v zgodovini prehod na učenje in poučevanje na daljavo za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa. V tem času je bila 
šola prisiljena postaviti digitalne temelje in okvirje, ki jih bomo lahko s pridom uporabljali tudi v prihodnje. V tem času smo spoznali tudi vse pasti 
digitalizacije šolskega sistema in prav ta izkušnja pomeni, da lahko učenje in poučevanje v običajnih razmerah optimiziramo z uporabo tehnologij.  
 
Da bi spoznali močne in šibke plati učenja in poučevanja s sodobnimi tehnologijami na naši šoli, smo v okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti 
izvedli samoevalvacijsko anketiranje vodstva, učiteljev in dijakov naše šole, vprašalnik so izpolnili tudi nekateri socialni partnerji, ki zagotavljajo našim 
dijakom učna mesta za praktično usposabljanje z delom. T. i. SELFIE je izhodišče za naša razmišljanja, usmeritve, ukrepe, ki so del te strategije. Splošna 
ocena je, da je stanje glede učenja in poučevanja s sodobnimi tehnologijami na šoli dobro, posamezni segmenti tudi zelo dobri in nekaj je ocenjenih tudi 
malce pod povprečjem. Celotno poročilo je dostopno na spletni strani šole.  
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2. Izbira razvojnih prioritet  
 
Razvojni prioriteti v tekočem šolskem letu:  
 

1. Nadaljnje strokovne spopolnjevanje strokovnih delavcev za uporabo digitalnih tehnologij v pedagoškem procesu 
 
Glede na rezultate samoevalvacije je to področje močnejše področje našega VIZ. Kljub temu pa opažamo razlike med posameznimi 
strokovnimi delavci in zato želimo to področje še spodbujati in krepiti. Pozitivna iztočnica za to prioriteto je tudi z anketo izkazan pozitiven 
odnos do napredka, vendar večina uvaja novosti takrat, ko so že preverjene v praksi. Na splošno želimo vzpodbuditi pozitiven odnos do 
sodobnih rešitev pri učenju in poučevanju pri vseh strokovnih delavcih na šoli. 
 

2. Vključevanje digitalnih tehnologij pri preverjanju in/ali ocenjevanju znanja 
 
Glede na samoevalvacijo Selfie je to področje med šibkejšimi v našem VIZ-u. Posamezniki so tehnologijo vključevali tudi že pred epidemijo 
in delom na daljavo in kar nekaj jih digitalne rešitve pri preverjanju znanja uporablja tudi po tem, ko se je pouk začel redno izvajati v šoli. 
Kljub temu je analiza pokazala, da tega ni veliko. Pomeni pa to področje celostno strategijo preverjanja z uporabo vseh razpoložljivih resursov 
in omogoča dijakom izkazovanje znanja z različnimi načini, tudi digitalnimi, ki so njim v sodobnem času zelo blizu in domači. Učitelj na ta 
način dobi celovitejšo sliko usvojenih znanj in veščin.  
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3. Izvedbeni načrt  
 
  

  Pričakovani   
rezultati (Kaj si 
želimo izboljšati, 
kaj bi želeli doseči 
…?)  
   

Aktivnosti za   
doseganje   
rezultatov in rok izvedbe 
(Kako bomo to dosegli, s 
katerimi aktivnostmi? 
Katere dokaze bomo 
zbirali? …)  

Nosilec aktivnosti 
(oseba ali tim), ostali 
vključeni (učitelji, 
učenci, kateri – 
koliko).  
   

Rok za 
izvedbo 
aktivnosti (Do 
kdaj?, V 
katerem 
obdobju?)  

Kazalniki  
(izhodiščni in ciljni, 
konkretni  in  merljivi 
1)  
(Kako bomo vedeli, 
da smo na pravi poti? 
…)  

Dokazi o doseženem 
kazalniku  
(ob 
zaključku  šolskega 
leta)  

Digitalna didaktika     
Uporaba/vključevanje 
digitalne tehnologije 
pri preverjanju in/ali 
ocenjevanju znanja  
   
   
   
  
   
   

   
Uporaba digitalnih 
aplikacij in platform, s 
katerimi se lahko preverja 
in/ali ocenjuje znanje, 
preverjajo veščine, vsaj 
enkrat v šolskem letu. Pri 
tem lahko učitelji 
uporabijo politiko »prinesi 
svojo napravo«.   

   
Nosilec: vodja PT 
DDK; vključeni vsi 
strokovni delavci šole 
(60)  

   
Do 31. 5. 2023 

   
Izhodišče: preverjanje 
dosedanje uporabe dig. 
tehnologije pri 
preverjanju znanja 
(anketa) in primerjava s 
poročilom strokovnega 
delavca v obliki ankete 
o izvedbi (kdaj, v 
katerem razredu, 
vsebina, kratka ocena 
uspešnosti dijakov)  

  

Razvoj 
digitalnih  kompetenc 
strokovnih delavcev  
  

  
 Pospešitev 
dodatnega 
strokovnega 
spopolnjevanja 
strokovnih delavcev 
šole na področju 
uporabe digitalne 
tehnologije pri učenju 
in poučevanju.  

  
Udeležba vsaj enega 
člana strokovnega aktiva  
na zunanjem 
izobraževanju v zvezi z 
uporabo dig. tehnologije 
pri učenju in poučevanju 
ter prenos informacij na 
ostale člane aktiva.  

  
Nosilec: vodje 
strokovnih aktivov 
(11), posamezni člani 
strok. aktiva  

  
31. 5. 2023 

  
 Primerjava 
izobraževanj v zvezi z 
uporabo digitalne 
tehnologije s 
predhodnim šolskim 
letom.  
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Razvoj 
digitalnih  kompetenc 
dijakov  

  
 Poznavanje uporabe 
aplikacij in platform 
za učenje, odvisno od 
strokovnih področij. 
Poznavanje 
digitalnega 
komuniciranja.    

  
 Uporaba digitalne 
tehnologije pri pouku in 
doma, večinoma lastnih 
naprav.  
 
Uporaba elektronske pošte 
in klepeta za 
komuniciranje med dijaki 
in profesorji ter med 
sošolci  

  
 Vsi dijaki šole.  

  
31. 5. 2023 

  
Primerjava rezultatov 
samoevalvacije Selfie 
(marec 2022-maj 
2023).  
 
Vsi dijaki znajo 
uporabljati elektronsko 
pošto in jo redno 
prebirajo, saj je to 
uraden vir 
informiranja.  

  

Opremljenost  
  

  
 Tehnološko 
izboljšanje učilnic z 
nabavo interaktivnih 
zaslonov.  

  
Nabava dveh novih 
interaktivnih zaslonov.  

  
Vodja PT DDK v 
sodelovanju z vodji 
aktivov. 

  
30. 6. 2023 

  
Število interaktivnih 
zaslonov na šoli.  
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4. Podpora  
 
Za izvedbo načrta je potrebna v prvi vrsti podpora vodstva in strokovnih delavcev, pozitiven pristop k načrtu.  
Pri realizaciji zastavljenih ciljev se bomo po potrebi obračali po pomoč na pristojne institucije, kot so CPI, ZRSS, Arnes ipd.  
Za tehnološko opremo bomo potebovali tudi finančno podporo zavoda.  
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5. Razno 
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Priloge  
• Seznam vseh strokovnih sodelavcev   
• Poročilo Selfie  
 
  
   


