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1. Uvod
V dokumentu predstavljamo rezultate uvajanja elektronskega listovnika (projekt EUfolio; http://EUfolio.eu)
v petih pilotnih državah: Ciper, Irska, Litva, Slovenija in Španija. Dokument je javni, narejen na podlagi
Poročila o evalvaciji pilota (delovni paket 6: Implementacija pilota; rezultat projekta št. 17 kot zaupni
dokument) z namenom predstaviti rezultate uvajanja e-listovnika v projektu EUfolio. Rezultati, predstavljeni
v tem dokumentu, so prikazani na način, da ne razkrivajo občutljivih podatkov.

2. Raziskovalni model izvajanja pilotnega projekta
Izvedba pilota v projektu EUfolio je potekala v dveh fazah: faza A (jesen/zima 2013 – jun 2014) in faza B
(jesen/zima 2014 – pomlad 2015). V pilotni izvedbi projekta je sodelovalo 72 šol. V treningih je sodelovalo
236 učiteljev, 194 pa jih je pridobljene kompetence uvajalo v svoje poučevanje. V projektu je sodelovalo 4098
učencev, ki so oblikovali svoje e-listovnike. Izbor šol je v različnih državah potekal različno. V tabeli 1 (spodaj)
je prikazano število sodelujočih šol, učencev in čiteljev, ki so sodelovali v posameznem državi. Več informacij
o izvedbi pilotnega projekta v posameznih državah lahko najdete v gradivu “rezultat št. 17: Pilot Evaluation
Report”projekta EUfolio.
Država

Ciper
Irska
Litva
Slovenija
Španija
Skupno

Število pilotnih
šol

Število
Število učiteljev,
usposobljenih
so uvajali eučiteljev
listovnike
6
31
18
26
54
50
10
42
20
15
78
73
15
31
33
72
236
194
Tabela 1: Pregled sodelujočih v projektu EUfolio

Število učencev v
pilotnih razredih
342
1325
441
807
1183
4098

2.1. Raziskovalna vprašanja
V tem gradivu so predstavljeni rezultati kot odgovori na naslednja vprašanja:
 Kakšen je bil vpliv uvajanja e-listovnika na poučevanje, učenje in vrednotenje v državi?
 Kako lahko uvedba različnih modelov e-listovnika spodbuja učence in učitelje k uporabi IKT pri
pouku v posamezni državi?
 Katere so ključne politične/sistemske odločitve in uvajalne dejavnosti za zagotavljanje učinkovite
strategije uporabe e-listovnika v državi?
 Katere ključne specifikacije so potrebne v različnih modelih e-listovnika?

2.2. Metodologija
Izvedba pouka v pilotnih razredih projekta EUfolio je bila silno raznolika, kar je predstavljalo tudi vodilo izbora
metod zbiranja in analize podatkov. Udeleženci v raziskovanju so bili poleg članov projektnih strateških timov
držav še učitelji ter učenci v projektu. Uporabili smo kvalitativne in kvantitativne metode zbiranja podatkov
(»EUfolio Data Collection toolkit«) v odvisnosti od poteka implementacije v posameznih državah.
Instrumentarij projekta EUfolio je vseboval več instrumentov, kot npr. pred in post-vprašalniki tako za
sodelujoče učence kot učitelje, fokusne (oz. usmerjevalne) skupine, raziskovalne dnevniške zapisnike in
tehnike spremljanja. Pričujoče gradivo je nastalo na podlagi pregleda individualnih poročil sodelujočih držav.
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Raziskovalni model izvajanja pilota projekta EUfolio in evalvacijska poročila posameznih držav so podrobno
opisana in predstavljena v gradivu kot rezultat št. 17 »Evalvacija pilota projekta« (“Deliverable 17 Pilot
Evaluation Report“).

3. Rezultati
Rezultati v tem dokumentu predstavljajo združitev in povzetek rezultatov posameznih držav. Za vsako
raziskovalno vprašanje posebej, smo analizirali in podatke vseh držav z namenom, da bi ilustrirali izkušnje
učiteljev in učencev v projektu EUfolio. Kratek povzetek rezultatov je predstavljen na začetku vsakega izmed
štirih poglavij, ki sledijo (od 3.1 do 3.4).

3.1. Kakšen je bil vpliv uporabe e-listovnika na poučevanje, učenje in vrednotenje znanja v
pilotnih državah?
Učitelji so poročali o spremembah pri načrtovanju in izvedbi pouka z namenom, da bi uvedli e-listovnike kot
del strategije dela pri svojem predmetu. Čeprav nekateri učitelji niso trajno spremenili svoje prakse, da bi
učenje učencev podprli z e-listovnikom, je velika večina učiteljev poročala o naslednjih spremembah pri
poučevanju tekom obeh faz implementacije projekta:
-

spremembe v pripravah in načinu poučevanja,

-

načrtovanje in priprava posamezne učne ure,

-

povratna informacija ter časovno načrtovanje dejavnosti izven šole,

-

upravljanje z multimediji in

-

interaktivnost, jasnost in deljenje učnih ciljev s svojimi učenci.

Ugotovitev, da večina učiteljev zatrjuje, da želi nadaljevati z uvajanjem e-listovnika v svoje poučevanje,
nakazuje, da je imel projekt na njihovo delo pomembno pozitiven vpliv.
Poročajo tudi, da jim je e-listovnik omogočal doseganje kognitivnih ciljev, ob tem pa so njihovi učenci razvijali
tudi veščine 21. stoletja. Nekatere države so v ospredje veščin 21. stoletja umestile prav veščine
samorefleksije. Učitelji so zatjevali, da je uvajanje e-listovnika pozitivno vplivalo tako na dvig motivacije in
angažmaja učencev, kot na komunikacijo v relaciji učitelj-učenec ter učenec–učenec. E-listovnik je učencem
olajšal vrednotenje učenčevega dela in napredka, nekateri učitelji so s pomočjo e-listovnika formativno
spremljali znanje učencev. Nekateri učitelji so trdili, da jim je e-listovnik omogočil vrednotenje veščin 21.
stoletja, vendar za privzetje te trditve ni zadostnih dokazov.

Vpliv na poučevanje


Spremembe v načinu poučevanja

Ciprski učitelji so svoje začetne ideje prediskutirali s člani nacionalnega tima EUfolio ter jih na osnovi njihovih
sugestij spremenili tako, da so v strategije poučevanja vključili razvoj e-listovnikov učencev na platformi
Mahara ter vključili dejavnosti, ki so jih učenci opravili v izven šolskem času. Kljub temu jih je na vprašanje o
tem, ali je uporaba platform vplivala na spremembo v poučevanju nekaj zatrdilo, da ne. Npr. v fazi A je v
fokusni skupini na Cipru učiteljica zatrdila: “… ni bilo velikih sprememb. Svoje poučevanje sem zgolj prilagodila
platformi, medtem ko sem lekcije načrtovala tako, kot običajno. Eksperimente sem kombinirala s platform.”
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Neka druga učiteljica se je sklicevala na delo učencev v Mahari kot na delo z digitalnim delovnim zvezkom.
Kljub temu pa so bili učitelji, ki so zatrdili, da je uporaba e-listovnika vplivala na njihovo poučevalno prakso:
“Šlo je za drug način poučevanja … bolj interaktiven.” Dve drugi učiteljici sta opozorili, da sta morali
premišljevati o temah, ki so bile zanju nove: načrtovanje dela v izven šolskem času, saj so učenci izdelovali elistovnike tudi takrat. Neka učiteljica je povedala, da so učenci še tudi po zaključku faze A postavljali vprašanja
preko platforme, ona pa je podajala povratne informacije izven delavnika.
Tudi irski učitelji so poudarili, da je implementacija e-listovnika vplivala na njihovo poučevanje. Irska učiteljica
je izpostavila, da ima odločitev o uporabi e-listovnika pozitiven vpliv že v fazi načrtovanja, vpliva namreč na
aktivnosti pred poučevanjem, zaradi česar “so načrt in cilji jasnejši tudi učencu.” Dve učiteljici sta soglašali,
da uporaba e-listovnika zahteva angažma z dodatnim vnaprejšnjim načrtovanjem in pripravo, kar vključuje:
rezervacijo računalniške učilnice, priprava dostopa do raznih aplikacij. Ena izmed učiteljic je opozorila, da je
zagotavljanje povratne informacije učencem prek platform časovno potratnejše tudi zato, ker je treba
“priklikati” do posameznega učenca, obenem pa je neka druga učiteljica menila, da prav s tem pridobi na
času. Nekateri irski učitelji so uporabljali multimedijske kapacitete e-listovnika in včasih zagotovili tudi avdio
povratno informacijo. Neka irska učiteljica pa je opozorila, da implementacija ePortfolia brez ena-na-ena
situacije (en otrok-ena naprava) pomeni, da je potrebna vnaprejšnja priprava razredne strani, ki bo popularna
in ustrezna za ves razred.



Pripravljenost učiteljev, da nadaljujejo z implementacijo e-listovnika v prihodnje

Na vprašanje o tem, ali so pripravljeni uporabljati e-listovnik tudi v prihodnje je 57,8% slovenskih učiteljev
odgovorilo pritrdilno (močno se strinjam ali strinjam se). Enako je zatrdilo tudi 73% učiteljev v Litvi. Ciprski,
irski in španski učitelji pa so v večini pritrdilno odgovorili na fokusnih skupinah. Ciprski učitelji so se
navduševali tudi nad nekaterimi prilagoditvami platform, 77% irskih učiteljev pa je soglašalo ali močno
soglašalo s trditvijo, da bi uporabo e-listovnika priporočili kolegom.

Vpliv na učenje


Kognitivni cilji in veščine 21. stoletja

Glede na poročila pilotnih držav se zdi, da trajanje pilotne faze timu EUfolio ne dovoljuje ustreznih zaključkov
o tem, ali je uporaba e-listovnika vplivala na učenje. Kljub temu je večina učiteljev trdila, da so njihovi učenci
dejansko razvijali veščine 21. stoletja. Kljub temu nihče od učiteljev ni navedel zadostnih dokazov v podporo
svoji trditvi. Seveda se poraja tudi vprašanje, kakšen je bil nivo veščin učencev ob vstopu v projekt.
Analiza evalvacijskih poročil vseh pilotnih držav kaže, da so učitelji menili, da z implementacijo e-listovnika
učinkovito dosegajo kognitivne cilje, ki so si jih v posamezni učni uri zadali, obenem pa so mnenja, da so
uporabljene strategije spodbujale tudi razvoj veščin. Zanimiva je ugotovitev kolegov iz Slovenije. Slovenski
učitelji so namreč v večji meri soglašali s trditvijo, da implementacija e-listovnika vpliva na razvoj veščin
(M=3,83), kot s trditvijo, da uporaba e-listovnika vpliva k izgradnji razumevanja (M= 3,33). V drugem primeru
je sicer število nevtralnih odgovorov večje od števila pozitivnih odgovorov.
Večina ciprskih učiteljev je menila, da njihovi učenci v pilotni fazi razvijajo veščine 21. stoletja. V odgovori hna
post-vprašalnike v fazi A pilota jih je 68,4 % mnenja, da učenci razvijajo veščine ustvarjalnosti in inovativnosti,
73,7 % pa jih je zatrdilo, da so razvijali komunikacijske veščine, ter 68,9 %, da so učenci razvijali kritično
mišljenje. Pomembna je tudi ugotovitev, da je 67,7 % ciprskih učencev menilo, da postaja njihovo učenje z
uporabo e-listovnika bolj avtonomno.
Iz litvanskega poročila je razvidno, da so tudi litvanski učenci tekom implementacije e-listovnika razvijali
veščine IKT, komunikacijske veščine, upravljanje s časom, podajanje konstruktivne povratne informacije,
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samoocenjevanja (samorefleksije), ob tem pa so se učili, kako uporabiti svoje obstoječe znanje o sodobnih
tehnologijah v šoli. Še posebej je večina litvanskih učiteljev menila, da implementacija e-listovnika spodbuja
učence k oblikovanju lastnega mnenja, krepitvi avtonomije učenca, poglobljenemu razumevanju vsebine ter
višji koncentraciji. V fokusnih skupinah so litvanski učitelji poudarili, da je e-listovnik za učence predstavljal
priložnost, da učenci medsebojno sodelujejo, komentirajo delo drug drugega, učitelju pa omogoča, da oceni
vse učence. Obenem pa imajo učenci priložnost, da analizirajo napake in izboljšujejo objavljena dela. Nadalje
so učitelji tudi poudarili vlogo e-listovnika kot priložnost učenca, da predstavi samega sebe.
Ena izmed ciprskih učiteljic je primerjala e-listovnikško obravnavo učne teme s klasično obravnavo in
ugotovila, da ji prvi pristop omogoča spodbujanje dodatnih veščin. V fokusni skupini v fazi B je ena izmed
učiteljic podvomila v spodbujanje razvoja veščin ob uporabi e-listovnika: “Nisem prepričana, ali so učenci te
veščine razvijali, ali so jih imeli že pred tem.”
Irski učitelji so menili, da e-portfolio spodbuja veščine 21. stoletja. Nekdo je zatrdil: “E-listovnik spodbuja
kritično mišljenje, reševanje problemov, neodvisno učenje, sodelovalno delo in – najpomembnejše – veščino
dela z IKT.” Neka druga irska učiteljica je osvetlila razvoj veščine kritičnega mišljenja: “Bilo je enostavno videti,
da učenci razvijajo kritično mišljenje, že ko se odločajo, kako bodo predstavili delo v svojih e-listovnikih.”
Nadalje je neka učiteljica trdila: “Učencem pomaga, da upravljajo z informacijami in datotekami,” neka drug
pa: “Prava vrednost e-listovnika pa je, po prepričanju učiteljev in učencev, v ustvarjalnosti, ki jo e-listovnik
omogoča.”
Odgovori litvanskih učiteljev na vprašalnik razkrivajo, da verjamejo, da e-listovnik spodbuja razvoj sledečih
veščin: uporaba IKT, ustvarjalnost, inovativno mišljenje, komunikacija in sodelovanje, (slika 1). Enako velja
tudi za metakognitivne veščine, ki vključujejo samoregulacijo in avtonomno mišljenje, vendar ne v tolikšni
meri kot prej omenjene veščine. Učitelji v Sloveniji, so trdili, da e-listovnik spodbuja refleksijo na svoje učenje
(80,5 % se jih je s trditvijo močno strinjalo). To je ena temeljnih veščin, ki jih spodbuja uporaba e-listovnika.
Z razvojem učenčeve avtonomije ter prevzemanjem odgovornosti se strinja nekoliko manj učiteljev (50% jih
je soglašalo ali močno soglašalo, da so bili učenci bolj avtonomni pri učenju). Obenem pa so se ciprski učitelji
(68,5 %) strinjali/močno strinjali, da so se njihovi učenci počutili bolj samostojne pri učenju. 47 % irskih
učiteljev se je močno strinjalo, da e-listovnik podpira refleksijo, 80 % pa se jih je strinjalo ali močno strinjalo,
da so bili učenci bolj avtonomni pri svojem učenju.

Slika 1: Pogled litvanskih učiteljev na razvoj veščin 21. stoletja skozi e-listovnik

Večina ciprskih učiteljev je trdila, da so bili njihovi učenci bolj angažirani pri svojem delu v pilotni fazi. Na
fokusnih skupinah so učitelji povedali, da so bili nekateri učenci sicer zelo neaktivni pred pilotom in so med v
pilotni fazi postali aktivnejši. Povečano prizadevanje učencev so zaznali tudi irski učitelji, predvsem v fazi
predstavljanja lastnega dela, ko so dodajali slike in zvočne datoteke. 80 % irskih učiteljev se je strinjalo ali se
je močno strinjalo, da so bili njihovi učenci pri učenju bolj avtonomni (glej sliko 2) in veliko število učencev je
zatrdilo, da jim je bilo delo, ki so ga opravili z IKT v veliko večje veselje kot delo, ki so ga opravljali brez IKT.
Eden izmed učencev je izjavil: “Bilo je bolj zanimivo in manj dolgočasno.”. Španci so poročali, da je
implementacija e-listovnika spodbujala sodelovanje učencev, njihove veščine kritičnega mišljenja ter
reševanje problemov, refleksijo in komunikacijo med učiteljem in učenci.

Slika 2: Odgovori Irskih učiteljev na vprašanje o učenčevi avtonomiji
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Eden izmed ciljev implementacije e-listovnikov v vseh državah je bil spodbujanje veščine samorefleksije preko
uporabe Dnevnika1 (večina držav v fazi A) in preko posebnega zavihka (modula) v Mahari - cikla “Moje
učenje”2, ki je bil razvit in uporabljan v Sloveniji (v fazi A) kasneje pa preveden in integriran v Maharo z
namenom uporabe tudi v drugih državah. Cikel “Moje učenje” so uporabljali tudi učitelji na Cipru v fazi B.
V fokusnih skupinah, ki so sledila fazi A, so ciprski učitelji povedali, da kljub želji, da bi uporabljali Dnevnik v
Mahari za namene spodbujanja učencev k refleksiji, pri tej odločitvi niso vztrajali. Večina ciprskih učiteljev je
pritrdila uporabnosti zavihka Moje učenje v Mahari, ki je bil sprva uporabljen s strani slovenskih učiteljev.
Zavihek Moje učenje omogoča učencem, da dokumentirajo, kaj so trdili, da so se naučili. “To snov obvladam,
kar dokazujem z …(povezava na izdelek, s katerim podprejo svojo trditev)… Tako lahko učenci predstavijo
svoje delo v celoti, kar jim daje občutek, da so v globino obvladali snov, ki je močnejši od tega, kar jim daje
klasični delovni zvezek.« je povedala po fazi B ena ciprska učiteljica. Neka druga ciprska učiteljica je zatrdila:
“Moje učenje je spodbujalo samovrednotenje, kar je pomembno.” Seveda pa so nekateri učitelji poročali o
velikih težavah učencev pri razumevanju navodil za izpolnjevanje zavihka Moje učenje. Nekateri učenci se
niso čutili zmožne pri izpolnjevanju zavihka Moje učenje.
V Sloveniji je imela implementacija e-listovnika pozitiven vpliv, saj je bil razumljen in uporabljen kot sredstvo
v podporo procesu formativnega spremljanja, pristopa, ki v središče učnega procesa umešča učenca.
Slovenski učitelji poudarjajo, da takšen pristop k poučevanju spodbuja opolnomočenje učencev k večjemu
nadzoru nad svojim učenjem, saj so spodbujeni k načrtovanju in refleksiji procesa učenja. To je bilo razvidno
tudi v implementaciji irskih učiteljev, saj je eden izmed irskih učiteljic povedala: “Učenci napredujejo v
sposobnostih samorefleksije in … dobro je bilo za učence, da so videli učiteljeve komentarje in reakcije na
njihove izdelke in da so lahko terjali razjasnjevanje, če so to potrebovali.” To ugotovitev so podprli tudi
rezultati vprašalnika, v katerem je 83% irskih učiteljev zatrdilo, da e-listovnik podpira učenčevo samorefleksijo
(slika 3). V refleksiji na predstavljeno ugotovitev je ena izmed irskih učiteljic zatrdila: “Menim, da k razvoju
samorefleksije učencev prispeva predvsem to, da mora učenec razmišljati o svojem delovanju in povratni
informaciji, ki jo prejme.” Irski učitelji soglašajo, da e-listovnik učence spodbuja k uravnavanju informacij in
učenja. Eden izmed njih opaža: “Učenci izpostavljajo organizacijske zadrege, ker tega prej še niso počeli, a to
je veščina, ki jo morajo osvojiti in se je izboljšala«. Neka druga učiteljica je opazila naraščanje sodelovanja
med učenci: “Veščine sodelovanja so se definitivno izboljšale. Nekateri uspešnejši učenci so pomagali manj
uspešnim brez, da bi jih k temu kdo spodbudil.” 41% učiteljev je soglašalo ali močno soglašalo, da je
implementacija e-listovnika pripomogla k razvoju veščin komuniciranja.

Slika 3: Odgovori irskih učiteljev na vprašanje o možnosti spodbujanja refleksije
s pomočjo e-listovnika (post-vprašalnik)

1

Dnevnik je zavihek v Mahari, v katerem učenci zapisujejo misli in izkušnje na splet.
Moje učenje je zavihek v Mahari, ki so ga razvili slovenski partnerji. Učenca usmerja v načrtovanje, spremljanje in
vrednotenje lastnega napredovanja skozi naslednje korake, ki so opremljeni s »coaching« vprašanji: 1) Predznanje: Kaj
o tem že vem, kaj razumem, kaj zmorem? 2) Cilji učenja in kriteriji uspešnosti: Kaj želim doseči? Kaj je namen učenja?
Kako bom vedel, da sem dosegel cilj? 3) Strategija: Kaj moram storiti, da dosežem cilj? 4) Zbiranje dokazov o učenju:
Svoje znanje, razumevanje, veščino dokazujem z ... Na svojo dejavnost/izdelke dobim konstruktivno povratno
informacijo, 5) Samorefleksija in samoevalvacija: Kako mi je uspelo? Kaj sem naredil dobro, kje se lahko izboljšam?
2
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Motivacija in angažma učencev

Poročila o pilotni izvedbi vseh držav navajajo pozitiven vpliv uvajanja e-listovnika na motivacijo učencev.
Natančneje, večina držav navaja, da učenci z običajno nižjim nivojem participacije v razredu kažejo višji nivo
vpletenosti in znatno bolje sodelujejo. Ciprska učiteljica je zatrdila: “Imam učenko, ki je nikoli ne slišim. Način,
na katerega se je predstavila na forumu pa je bil neverjeten, nikoli ne bi pričakovala tega.” Podobno izkušnjo
je eden izmed učiteljev delil na fokusnih skupinah. Podobno je irska učiteljica zatrjevala, da so bile diskusije
na forumu bogatejše, učenci pa bolj aktivni, kot v klasičnih razpravah. “Zelo dobro smo debatirali o poeziji.
Učenci so komentirali pesem, drugi učenci pa so komentirali komentarje prvih … vsi so sodelovali, tudi učenci,
ki se običajno ne oglašajo.” Ta izkušnjo je podprla druga irskia učiteljica, ki je opazila: “Tisti, ki običajno ne
govorijo v razredu, so se na forumu oglašali – opazila sem dobro artikulirane komentarje.”
Španski in slovenski učitelji so trdili, da so bili njihovi učenci bolj motivirani in dejavni, če so razvijali svoje elistovnike, vendar tega niso podprli z dokazi. Litvanci pa so poročali, da bi bilo potrebno učence dodatno
motivirati. Enako po povedali nekateri učitelji na Cipru, ki so učencem celo napovedali, da bodo nekateri deli
e-listovnkov ocenjeni, s čimer so želeli povečati motivacijo učencev za sodelovanje. Ena izmed učiteljic v
fokusni skupini je povedala: “Rekla sem jim: ocenjeni boste… Zakaj sem to storila? Da bi bili uspešnejši. Kot
motivacijsko sredstvo. Ni mi všeč, da sem jih morala motivirati z ocenjevanjem.” Nek drug učitelj s Cipra pa je
poudaril, da je bila grožnja z oceno zgolj začetna motivacija,kasneje se je ta motiv spremenil.

Vpliv na vrednotenje znanja
Vpliv e-listovnika na vrednotenje predstavlja še posebno zanimiv vidik projekta. Slovensko poročilo razkriva,
da se je vrednotenje izboljšalo s tem, ko je e-listovnik spodbujal učence k samo-vrednotenju v povezavi z
razvojem sposobnosti načrtovanja učenja in vrednotenjem napredka. Vrstniško vrednotenje (povratna
informacija) se je vršilo prek foruma in omogočalo neposredne povezave različnih ravni vrednotenja
(samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, vrednotenje učitelja). Irska učiteljica je zaznala podobno, ko je
opazila večji angažma učencev ob povratni informaciji preko platforme e-listovnika. Opazila je tudi, da je
oblikovanje povratne informacije bolj dialoško kot v klasični učni situaciji. Učenci, ki so prejeli povratno
informacijo so iskali dodatna pojasnila. Irska učiteljica je menila, da so učenci vpleteni v poglobljeno
samorefleksijo, saj pravi: “Vsi učenci v večji meri sploh razmišljali o svojem delu.” V vprašalniku so vsi učitelji
močno soglašali ali soglašali s trditvijo, da IKT pomaga pri spodbujanju veščin samo-evalvacije in
samovrednotenja.
Eden najpomembnejših vidikov implementacije e-listovnika na Irskem je bila uporaba e-listovnika kot orodja
za formativno spremljanje. Irska učiteljica je izpostavila: “Zagotavlja dober način za kakovostnejše povratne
informacije.” To je podprla druga učiteljica, ki je trdila: »E-listovnik omogoča oblikovanje formativne povratne
informacije, ki je pomembno orodje poučevanja in učenja.” Nadalje irska učiteljica meni: “Učenci moji povratni
informaciji posvetijo večjo pozornost … e-listovnik je odlično orodje za oblikovanje odlične povratne
informacije na časovno ustrezen in kakovosten način.”
Dva irska učenca sta zatrdila, da sta s pomočjo e-listovnika: “Našla način, kako izboljšati pisanje.” Druga dva
učenca sta menila: “V večji meri sva razmišljala o tem, kako naj izboljšava svoj izdelek.” Mentorji, ki so obiskali
eno izmed irskih EUfolio šol so opazili, da so imeli učenci na začetku učne ure čas, da so dojeli in ponotranjili
povratno informacijo na preteklo delo. Nekateri so izrabili priložnost za elektronsko postavitev vprašanja
učitelju. Raziskovalec je opazil, da so bili opazovani učenci angažirani v samorefleksiji s pomočjo podpore,
integrirane v platformi. Posledično je bila povratna informacija v različnih formatih, ne zgolj v pisnem. Učenka
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je navedla izkušnjo, kako ji je e-listovnik pomagal pri pridobivanju povratne informacije pri pouku angleščine:
“Lahko se posnamem, kako govorim, učitelj pa me lahko posluša po pouku in mi da povratno informacijo o
tem, kako je moj govor zvenel in mi pove, kako lahko kaj izboljšam, npr. svoj naglas.” V nadaljevanju je še
povedala: “Nato lahko ponovno posnamem svoj govor, se poskušam izboljšati, učitelj pa me ponovno posluša
in popravi.”
Španci so trdili, da e-listovnik lahko zagotavlja priložnost za vrednotenje veščin 21. stoletja, saj imajo učenci
na voljo dokaze o tem, kaj delajo in česa se učijo, na to pa prejmejo in podajo povratno informacijo. Učitelji
in učenci lahko popravijo svoje delo tolikokrat, kot se jim zdi potrebno in ga šele kasneje ocenijo. Ciprski
učitelji so tudi trdili, da jim je e-listovnik pomagal zbrati dokazila o delu učencev, kar jim je omogočilo vpogled
v proces učenja učencev pri reševanju konkretne naloge. Nekateri učitelji so povedali. “Lahko vidiš proces,
ker je vse tam, na platformi.”, “Lahko vidiš izboljšanje v različnih fazah. Učenec nekaj stori, naredi refleksijo
tega, nato pa izboljšuje in izboljšuje do perfekcije.” Druga učiteljica dodaja: “Vprašaš jih, ali ste razumeli?
Običajno rečejo, da so. Potem pa preko platforme vidiš, da nikakor niso.” V fazi A so učitelji trdili, da so se
soočali s problemom, kako ovrednotiti delo posameznega učenca, saj so učenci razvijali skupinske elistovnike. Ciprska učiteljica je svoje učence izzvala z vprašanjem kredibilnosti njihovega dela, če je izdelek
skupinski. Ko pa so bili učitelji vprašani o vrednotenju veščin 21. stoletja, so nejasno odgovorili, da so skozi
delo v e-listovnikih opazili napredek, vendar formalno teh veščin niso vrednotili. Zaradi tega je pred začetkom
faze B potekalo usposabljanje s strani ciprske ekipe, da bi jih le-ti v tem podprli in bi tako bolj kompetentni
vrednotiti znanje in veščine 21. stoletja.
V fazi B implementacije e-listovnika se je neka učiteljica odločila, da bo v aktivnosti e-listovniku vključila v
formalno ocenjevanje. V ta namen je o tem a ravnatelja, šolskega inšpektorja in učence. V fazi B je bila
zanimiva tudi diskusija skupine učiteljev o razvoju veščin 21. stoletja o tem, ali so te veščine že bile razvite ob
vstopu v fazo B in so bile v procesu ustvarjanja e-listovnika zgolj uporabljane. Ta razprava kaže na to, da
potrebujejo učitelji več podpore v smislu zaznave, razvoja in vrednotenja veščin 21. stoletja.

3.2. Kako lahko uvedba različnih modelov e-listovnika spodbuja učence in učitelje k uporabi
IKT pri pouku v posamezni državi?
Uporaba e-listovnika je večino učiteljev vzpodbudila k rednejši uporabi IKT pri delu za učenci. Poleg tega pa
je rezultat tudi več komunikacije med učenci in učitelji v razredu in izven šole.


Nova vzpodbuda k uporabi IKT pri delu z učenci / več uporabe

Učitelji so na srečanjih usmerjevalnih oz. fokusnih skupin poročali o učinkih uvajanja e-listovnika na učitelje
oz. njihovo poučevanje. Npr. irska učiteljica je poudarila, da ji je uporaba e-listovnika pomenila nov zagon k
uporabi IKT pri poučevanju, druga pa, da ji je uporaba e-listovnika poenostavila uporabo IKT pri pouku, saj ji
tako ni bilo treba razmišljati o drugih imaginarnih možnostih uporabe IKT pri poučevanju in učenju. Uporaba
platforme e-listovnika je povzročila povečan interes splošne uporabe IKT orodij kot podpora učenju.
Natančneje, dve učiteljici sta povedalai, da jima je uporaba platforme e-listovnika omogočila priložnost k
učinkovitejši integraciji orodij web 2.0 v lastno prakso. Ena učiteljica je v svoji raziskavi poudarila: »Projekt je
učencem in učitelju dal možnost uporabe IKT pri poučevanju in učenju. Odprle so se nove možnosti pogostejše
uporabe IKT pri metodologiji poučevanja. To je učence spodbudilo k večji vsebinski uporabi tega medija
namesto tradicionalnega 'klepeta'«. Intervjuji z učenci so pokazali, da raje predstavljajo lastno delo v
digitalnih formatih in rezultat tega je bila njihova večja motivacija, večji angažma in vključevanje v delo v
razredu. Ena irska učiteljica je komentirala večjo fleksibilnost pisanja in popravljanja dokumentov s strani
učencev v svojih e-listovnikih in povedala, da je to naredilo proces 'veliko lažjega za učence'. Španci so v svojih
odzivih povedali, da je uporaba e-listovnika za nekatere učitelje pomenila preskok na področju iskanja
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različnih pristopov uporabe IKT, kar jih je vzpodbudilo k uvajanju novih možnosti ustvarjalnosti in
inovativnosti na šoli. Žal niso podali konkretnih dokazov oz. primerov, ki bi podprli te izjave.


Komunikacija / vzajemna interakcija / sodelovanje

Cilj prve faze (A) večine vključenih ciprskih učiteljev je bil razvoj sodelovalnih in komunikacijskih veščin
učencev. Za to so uporabili orodja platforme Mahara za organizacijo pouka in pripravo virtualnih strani z
navodili in ostalimi gradivi glede na izvedbo poučevanja. Zato so učitelji in učenci med fazo A uporabili forume
med njihovimi skupinami v Mahari. Večina učiteljev je navedla, da je bila komunikacija in interakcija med
učitelji in učenci ter med učenci zelo pozitiven rezultat izvajanja pilota. Še posebej, ena izmed ciprskih učiteljih
je povedala: »To (Mahara/e-listovnik) pomaga, motivira učence, ki veliko ne komunicirajo v razredu, da več
komunicirajo. Obstajajo učenci, ki jih je sram, učenci, ki se bolje počutijo in raje klepetajo v platformi kot v
razredu.« Druga ciprska učiteljica je dodala: »takega načina komunikacije ni možno izvesti v tradicionalni
učilnici (sklicujoč se na našo prakso pred uvajanjem pilota).« Poleg tega je naslednja ciprska učiteljica navedla,
da se učenci zavedajo, da so odgovorni za svoje pisanje v platformi, še druga učiteljica pa je opozorila na velik
pomen tega, da imajo učenci prostor, kjer lahko komunicirajo med seboj in tudi z učiteljem tudi izven šolskega
časa. Predlagala je tudi, naj bo možnost klepeta omogočena in vzpodbujena tudi v prihodnje, s čimer se razvija
komunikacija med učenci. Komunikacija med sošolci ter med učiteljem in učenci je bila zelo pomembna in
izpostavljena tudi med irskimi učitelji. To je bilo očitno med irskim uvajanjem, kjer je komunikacija učenecučitelj ter sodelovanje med sošolci naraslo med uporabo e-listovnika.


Neposredni dostop in trajnost

Videti je, da so učitelji zadovoljni, ker imajo v platformi ves čas dostop do dela svojih učencev. Ciprska
učiteljica je omenila, da so jo tudi po koncu faze A uvajanja pilota učenci kontaktirali in postavljali vprašanja
glede končnih testov ter jim je tako lahko takoj odgovorila oz. dala povratno informacijo. Med izvedbo obeh
faz so ciprski učitelji izpostavili prednost možnosti komunikacije z učenci in stalno spremljavo njihovih
aktivnosti v portofoliju oz. kadarkoli je bila potrebna. Že sedaj pa so učitelji opozorili na zagotavljanje trajnosti
e-portfolijev njihovih učencev, saj so v platformo shranjevali svoje delo, za katero ni zagotovljeno, da bo
vedno dostopna uporabnikom v prihodnosti. Kaže, da je za ciprske učitelje trajnost e-portfolija zelo
pomembna in so predlagali makro-perspektivne akcijske načrte ministrstvu za izobraževanje, ki jih je treba
nadgraditi, da se zagotovi razvoj kulture v šolah in omogoči učencem uporabo e-listovnika že v prvih letih
šolanja ter njihovo nadaljnjo nadgradnja in uporabo tudi po koncu šolanja. Tudi irski učitelji so se odzvali, da
zagotavljanje možnosti shranjevanja dejavnosti učencev na enem mestu daje večjo dostopnost in
enostavnost učencem, da imajo »pregled nad svojim napredkom«.


Možnosti razvoja digitalnih veščin učencev in inovativnih izdelkov

Slovenski učitelji so poudarili razvoj digitalnih veščin preko uporabe e-listovnika, saj so morali učenci razvijati
digitalne veščine, da so lahko upravljali s svojim delom v platformi med razvojem lastnih e-listovnikov. Na
srečanju usmerjevalne oz. fokusne skupine v fazi B je ciprska učiteljica povedala: »Učenci razvijajo IKT veščine,
ker ustvarjajo strani v Mahari za svoj e-listovnik.« Litvanska učiteljica se je sklicevala na ustvarjanje
»inovativnih izdelkov z uporabo IKT«, ko je razlagala razvoj e-listovnikov svojih učencev. Poleg tega tako irski
učitelji in učenci verjamejo v prispevek razvoja IKT veščin z uporabo e-listovnika. Učitelji čutijo, da IKT postaja
veliko bolj vključena oz. integrirana v poučevanje in učenje in tako IKT ni več »viden kot posamezen vidik«
pouka. Učitelji so poročali, da so učenci razvili različne vidike IKT veščin.
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3.3. Katere ključne odločitve in dejavnosti (akcijski načrti) so potrebni v državah za
zagotavljanje uspešnega uvajanja strategij e-listovnika?
Učitelji in ravnatelji so na srečanjih usmerjevalnih oz. fokusnih skupin predlagali priporočila v okviru postvprašalnikov. Učitelji so napisali več predlogov zagotavljanja uspešnega uvajanja v prihodnje na podlagi svojih
izkušenj uporabe v razredu. Še posebej so izpostavili pomembnost:
-

ustrezne infrastrukture na šoli in

-

zagotavljanja dostopa učencem izven šole, da lahko razvijajo svoje e-listovnike.

Poleg tega so učitelji predlagali, da mora biti pilotna faza daljša, nekateri pa tudi integracijo e-listovnika v
nižje razrede. Vsi učitelji imajo enako mnenje glede potreb razvoja veščin in zagotavljanja ustrezne podpore
učiteljem in učencem, in sicer vnaprej pred izvedbo pilota tako na tehnološkem kot tudi didaktičnem
področju. Potreba po zagotavljanju tega, da so učitelji in učenci ustrezno pripravljeni preko praktičnega
usposabljanja pred uvajanjem ter imajo didaktično in tehnično podporo med uvajanjem, je bila izražena strani
učiteljev iz vseh pilotnih držav. Nekateri učitelji so izpostavili tudi potrebo po integraciji e-listovnika v
obstoječe kurikule, da bi s tem podprli prihodnja uvajanja, medtem ko so drugi mnenja, da je smiselnost
pripadnosti skupnosti na njihovi šoli za njih pomembna, saj tako lahko razpravljajo o uvajanju s svojimi
sodelavci. Integracija e-listovnika na celotni šoli in ne le v okviru posameznih projektov z nekaj učitelji je tudi
zelo pomembno za učitelje. Na podlagi teh razlogov nekaj učiteljev predlaga razširitev uvajanja ob predhodni
odločitvi o uporabi skupne platforme v celotni državi ter to doseči z informiranjem in prepričevanjem ostalih
učiteljev z raziskovalnim pristopom na podlagi realnih dokazov.


Infrastruktura

Vse države so poudarile pomembnost ustrezne infrastrukture, kot so računalniki in širokopasovna internetna
povezava šole, poleg tega pa je pomembno, da imajo učenci dostop do računalnika in internetno povezavo
tudi v izven šolskem času. Npr. irski učitelji so izpostavili potrebno po izboljšanju infrastrukture v obliki
širokopasovnega dostopa do interneta, brezžičnih povezav, moderne računalniške opreme in tudi na splošno
dostop do IKT in podporo pri uvajanju e-listovnikov. Irska učiteljica je povedala: »Učenci bi potrebovali dostop
do lastnih naprav, da bi bilo uvajanje uspešno«, kar je podprla tudi druga irska učiteljica, ki pravi: »Da imajo
svojo napravo bi zagotovo pomagalo, da bi stvar zaživela«. Druga irska učiteljica pa pravi: »Za uspešno
izvajanje bi bilo treba izboljšati Infrastrukturo na vseh šolah«, kar je povedala tudi večina ciprskih učiteljev
(84,2 %) iz EUFolio timov na srečanjih fokusnih skupin. Za nadaljnjo uspešno uvajanje in uporabo e-listovnikov
so predlagali, da se zagotovi ustrezna infrastruktura. Npr. ena ciprska učiteljica je želela in potrebovala »času
primerno« opremljeno računalniško učilnico, širokopasovni dostop do interneta in celotno pokritost šole z
brezžičnim omrežjem in prenosnike oz. naprave za vsakega učenca, da ima lahko dostop do svojega računa
e-listovnika. Ogromno irskih učencev je povedalo, da bi: »Delo potekalo boljše, če bi internet hitreje deloval.«
Podrobneje je razložila s primerom učiteljica, ki je navedla: »Veliko časa smo porabili samo za premik v
računalniško učilnico in za prijavo v računalnike, da so učenci lahko začeli z nalogami. Imeli smo tudi težave z
internetom, kar je pomenilo, da so učenci morali delati naloge v parih«. Na začetku izvajanja pilota, je veliko
ravnateljev izrazilo bojazen o zmogljivostih njihove trenutne IKT infrastrukture, ki bi ustrezno podprla
izvajanje EUfolio pilota. 60 % irskih učiteljev se je v raziskavi med učitelji strinjali: »Potrebne so radikalne
spremembe na šolah na področju IKT, da bodo dejavnosti v celoti izpeljane«. Še več, kot je bilo ugotovljeno
v okviru raziskave v Litvi, je uspešno uvajanje in izvedbo e-listovnika potrebno na šolah zagotoviti hitro
internetno povezavo in kakovostna digitalna orodja (npr. računalniki). Slovenski učitelji pa so izpostavili, da
mora ministrstvo za šolstvo razmisliti, ali imajo šole ustrezno IKT infrastrukturo za uporabo e-listovnika. Poleg
tega pa so poudarili potrebo po upoštevanju tega, da bi lahko učenci uporabili lastne naprave za podporo tej
strategiji, kar vključuje tako naprave kot mrežo.


Časovni potek uvajanja e-listovnika in potreben čas za pripravo učiteljev in učencev

Izvedba pilota je v učilnicah vseh pilotnih država trajala od februarja/marca 2015, razen v Sloveniji, kjer se je
začel pilot že septembra/oktobra 2014. Ciprski učitelji so bili mnenja, da faza A izvajanja pilota časovno ni bila
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najboljša, saj je potekal proti koncu šolskega leta in učenci so se koncentrirali že na zaključne teste, med tem,
ko so bili učitelji, katerih pouk je bil del splošnega testiranja za ciprske učence na koncu leta, zaskrbljeni glede
izvedbe celotnega učnega načrta do konca leta. Npr. ciprska učiteljica je povedala: »Potrebujemo več časa za
uvajanje in izvedbo, zato bi bilo bolje, da bi začeli prej«, druga učiteljica pa je dodala: »Res, začeli smo pozno«.
Podobno so tudi irski učitelji uvideli, da bi bilo lahko več časa namenjenega izvedbi pilota, saj so potrebovali
kar nekaj časa za uvajanje v projekt ter da so uvideli prednosti sodelovanja. Irska učiteljica je bila presenečena
zaradi potrebnega časa, da so učenci v celoti osvojili digitalne veščine, potrebne za uporabo e-listovnika, in
povedala: »Veliko časa smo potrebovali za njihov razvoj«. V ozadju izvedbe pilota je bilo tudi veliko irskih
ravnateljev zadržanih glede realnosti digitalne pismenosti učencev.
Ciprski učitelji so npr. predlagali naj bo v prihodnje e-listovnik vključen v vse ciprske šole. Številni učitelji
predlagajo naj učenci začnejo z razvojem svojega e-listovnika že na razredni stopnji in bodo tako na predmetni
stopnji in v srednji šoli že domači pri uporabi platform za vrednotenje in ocenjevanje ter bodo znali ustvarjati
in upravljati svoj lastni e-listovnik. »Eno leto uvajanja in uporabe ni bilo dovolj«, so poudarili učitelji. Posebej
je slovenska učiteljica predlagala, da bi morala biti postopno vpeljana rešitev nacionalnega e-listovnka v
celotnem sistemu. Povedali so tudi, da je treba začeti že z mlajšimi učenci, kar sicer pomeni tudi potrebno
prilagoditev obstoječih platform e-listovnika, da se bodo upoštevale potrebe mlajših učencev in tako bi
moralo uvajanje e-listovnika potekati že v mlajših letih.


Didaktično usposabljanje učiteljev in priprava

Na splošno so bili učitelji zadovoljni z vsebinami, trajanjem in pripravo usposabljanja in delavnic. Kaže, da je
bilo večina učiteljev zadovoljnih tudi z didaktično podporo, ki so jo prejeli od EUfolio timov, vendar pa so bili
manj zadovoljni s funkcionalnostjo platform in s tehnično podporo, ki so jo bili deležni. Npr. ciprska učiteljica
je izjavila, da so bila usposabljanja pripravljena »odlično« in da so se vsi vključeni učitelji strinjali in bili
popolnoma zadovoljni z vsebino delavnic, organizacijo in prejetim gradivom (Slika 4, faza A, post-vprašalniki
za učiteljev). Eksperimentalna oblika pripravljenih delavnic s poudarkom na uvajanju procesa kot del
usposabljanja je pomagala učiteljem, da so razumeli pristop e-listovnika, kot je izpostavila ciprska učiteljica:
»Razumem ga preko izvedbenega dela, v zaključni fazi. Nisem razumela pristopa v teoretičnem delu, če sem
odkrita«. Zato je očitno, da učitelji potrebujejo več praktičnih izkušenj in podpore med spoznavanjem
uporabe e-listovnika v praksi.

Sika 4: zadovoljstvo ciprskih učiteljev z vsebino usposabljanj, podporo in platformo (faza A postvprašalnika)
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Irski učitelji so bili na obeh srečanjih fokusnih skupin in tudi po raziskavah sodeč zadovoljni s prejeto
didaktično podporo v okviru projekta (93 % zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih). V španskem poročilu je
navedeno, da so bili učitelji, ki so nadaljevali z udeležbo v fazi B, veliko bolj vešči uporabe in so izjavili, da so
bolj domači z uporabo e-listovnika. Med zadnjo delavnico so španski učitelji povedali, da se niso soočali z
težavami pri uporabi e-listovnika. Veliko irskih učiteljev je podobno označila, da je bila izvedba pilota v drugi
fazi lažja, saj so že 'postavili' dejavnosti, ker so imeli izkušnje iz prve faze. Slovenski učitelji so bili vsi zadovoljni
ali zelo zadovoljni z usposabljanjem ter didaktično in tehnično podporo. Zanimivo pa je, da so bili tisti, ki imajo
do 10 let izkušenj, nekoliko manj zadovoljni z načinom usposabljanja in z vsebinami usposabljanja glede na
učitelje z več kot 10-letnimi izkušnjami, kot je navedeno v slovenskem evalvacijskem poročilu. Nasploh pa so
bili slovenski učitelji najbolj zadovoljni z didaktično podporo v državi. Litvanski učitelji so bili zadovoljni z
podpornim materialom in delavnicami, vendar pa nekoliko manj, a še vedno pozitivni glede pedagoške in
tehnične podpore, ki so jo prijeli v državi.


Tehnična podpora učiteljev in praktična usposabljanja

Vse države so poročale, da so učitelji potrebovali dodatna praktična usposabljanja o uporabi platform in več
tehnične podpore med izvedbeno fazo. Npr. litvanski učitelji so povedali, da potrebujejo več časa za praktične
stvari, da lahko osvojijo platformo Mahara ter da niso imeli dovolj časa, da bi preizkusili tudi Office 365, ker
jim v okviru projekta ni bil predstavljen. Bolj kritična je bila ciprska učiteljica, ki je povedala, da so zapravljali
čas s spoznavanjem platforme Mahara, več učiteljev pa je predlagalo več praktičnih delavnic in usposabljanj,
da bi bili bolj samozavestni pri njeni uporabi. Pole tega so med delavnicami učitelji potrebovali več praktičnih
primerov dotedanjih uporab, da bi lažje razumeli, kaj se pričakuje od njih pri uporabi e-listovnika. V primeru
Cipra je treba navesti tudi, da je ciprski tim EUfolio zagotovil učiteljem primere e-listovnikov, ki niso bili
testirani v razredu, da bi pomagali učiteljem sprejeti tri nivojski model e-listovnika (tj. zbirka, delovni prostor,
zgledi), vendar so učitelji spraševali po več praktičnih primerih iz učilnic. Ti nadaljnji primeri prikazujejo
potrebo po tem, da ministrstva zagotavljajo realne primere učiteljem pred uvajanjem in uporabo v razredu.
Irski učitelji v pilotu so bili manj zadovoljni s tehnično podporo, ki so jo prejeli. Izpostavili so tudi potrebo po
večji virtualni (ang. »on-line«) podpori v povezavi s tehnološkimi izzivi. Ta tema je bila ugotovljena v analizi
podatkov v fokusnih skupinah, ko je npr. učiteljica izpostavila potrebo po »prostoru za izmenjavo,
sodelovanje in sodelovalno reševanje problemov ter morda celo za izmenjavo gradiv in drugih virov«. Druga
učiteljica je povedala: »Stalno strokovno usposabljanje učiteljev je ključ do uspešnega uvajanja in izvedbe«,
med tem ko je irska učiteljica povedala: »Potrebno je učinkovito in stalno profesionalno usposabljanje s stalno
povratno informacijo in vzpodbujanjem.« Potreba po raznolikosti stalnega usposabljanja učiteljev je bila zelo
izpostavljena, npr. irska učiteljica je izjavila, da pomaga učiteljem, da se naučijo »v primernem okolju«. Druga
irska učiteljica pa je povedala: »Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev je ključno na začetku ter mora biti
ustrezno podprto na šoli tudi med izvajanjem«. Nadalje so Španci poročali, da so učitelji, ki so potrebovali več
praktičnega usposabljanja in tehnične podpore, ker niso bili dovolj domači in strokovni na področju uporabe
IKT v razredu. Irska učiteljica je tudi čutila, da je uspešnost e-listovnika »odvisna od individualnega učitelja in
kako udobno se počuti s tehnologijo in vrednotenjem učenja.«


Vključevanje e-listovnika v kurikulum in uporaba skupne platforme

V španskem poročilu je predlog, da je treba e-listovnik vključiti v kurikulum s strani oblasti (avtoritet), kot je
to bil primer s ključnimi kompetencami, saj bi to pomagalo vsem učiteljem pri uvajanju v razredih. Da pa bi
se to zgodilo, predlagajo, da naj oblasti zagotovijo platforme za vse šole in tudi ustrezno usposabljanje.
Podobno so ciprski učitelji poudarili omejitve, s katerimi so se soočali zaradi zahtev v obstoječih kurikulih;
nadgradnja vsebin kurikulov in zagotavljanje ustreznega časa za izvedbo. Čeprav so imeli ciprski pilotni učitelji
podporo šolskih inšpektorjev pri večji fleksibilnosti namenjenega in potrebnega časa kurikulumu, so učitelji
povedali, da se to v prihodnjih izvedbah ne sme več dogajati. Ciprski učitelji pričakujejo, da bodo ministrstva
usposobila oblikovalce kurikulov glede integracije e-listovnikov, da bodo nadgradili kurikule tako, da bodo
imeli učitelji čas za uvajanje in uporabo brez nepotrebnih stresnih situacij. Še posebej, skoraj vsi ciprski učitelji
so potrebovali začetna usposabljanja za e-listovnik in njegov razvoj pa bi moral biti kot obvezen del uradnega
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kurikuluma IKT predmetov, da se zagotovi, da bodo vsi učenci imeli najmanj lastni račun e-listovnika in bili
usposobljeni za razvoj lastnega e-listovnika. Na tak način, so povedali ciprski učitelji, lahko učenci razvijajo
medpredmetni in interdisciplinarni e-listovnik. Na koncu pa ciprski učitelji poudarjajo potrebo po odločitvi o
skupni platformi (npr. Mahara, Office 365), katero bodo uporabljale vse šolske enote in tudi o skupnem
vodilnem modelu e-listovnika, kar se bo pričakovalo od učencev, da mu sledijo in ga razvijajo v nadaljnjih
letih. Podobno so predlagali tudi španski učitelji.


Nadgradnja metod vrednotenja in ocenjevanja

Čeprav se večina učiteljev sklicuje na prednosti uporabe pristopa e-listovnika in platforme, da lahko zbirajo
dokaze napredka in dela učencev, je očiten izziv vrednotenja in ocenjevanja kompetenc 21. stoletja učencev.
Npr. v fazi A izvajanja pilota na Cipru so učenci delali predvsem v skupinah in razvijali e-listovnik skupine.
Veliko ciprskih učiteljev je navedlo, da so bili zaskrbljeni glede kredibilnosti dela učencev v skupnem elistovniku. Podrobneje je na srečanju fokusne skupine ciprska učiteljica povedala v intervjuju: »Ali so njihovi
odgovori kredibilni? Ali so dobljeni res od vsakega posameznika ali so to le skupni?«. Čeprav so drugi učitelji
podprli idejo, da je možno vrednotiti delo učencev in angažma v skupinskem delu, večina ciprskih učiteljev
verjame v to, da je potrebno vrednotiti in oceniti tudi delo posameznega učenca skozi njegov individualni elistovnik. To spoznanje je bilo nekaj, kar je bilo upoštevano v izvedbeni fazi B. Ne glede na vse, je bilo veliko
ciprskih učiteljev, ki so izpostavili potrebo po bolj konkretnih načinih vrednotenja in ocenjevanja učenčevega
dela v e-listovniku in veščin 21. stoletja v okviru dejavnosti v teh platformah.


Razvoj skupnosti učiteljev glede na vključevanje e-listovnika v šolske enote

Irski učitelji so izpostavili potrebo po timskem pristopu pri izvajanju, kot je navedla ena učiteljica: »Imeti več
kot enega učitelja v projektu je najbolje, saj se lahko drug drugega podpirata«. Druga učiteljica je povedala:
»Sodelovanje med vključenimi učitelji je bilo zelo dobro«, še naslednja pa je izpostavila, da je sodelovanje
učiteljev ključnega pomena za uspešnost projekta. Podobno so izjavili na eni izmed ciprskih šol, kjer je bilo
več učiteljev vključenih v izvedbeno fazo A. Ti učitelji so izpostavili zadovoljstvo, ko so začutili pripadnost
skupini na šoli, ko so vključeni skupaj stremeli k istim ciljem in skupaj vključevali e-listovnik v vsakdanjo
prakso. Ciprski učitelji so tudi povedali, da jim je bilo všeč dejstvo, da so lahko razpravljali o izzivih in raznih
idejah izvedbe s sodelavci, ki so imeli podobne izkušnje in izzive. Uživali so v smislu »skupnosti«, da so te
deljene ideje ustvarjene za njih. Npr. na eni izmed ciprskih šol v izvedbeni fazi B ni bilo več skupnosti in je bilo
razvidno razočaranje. Namreč 3 učiteljice od skupaj 4 učiteljic, ki so sodelovale v fazi A izvedbe, so bile med
fazo B premeščene na drugo šolo zaradi ministrskega prerazporejanja učiteljev na šolah in tako je 'skupnost'
razpadla. Zato je pomembno, da odločevalci oz. oblasti zagotovijo 'skupnosti' in ohranijo njihovo delovanje,
še posebej v fazi uvajanja. Končno, v slovenskem poročilu je navedeno, da učitelji potrebujejo 'širjenje
obzorja', kar jim daje smiselnost 'skupnosti' znotraj šole in prepričuje tudi druge učitelje k izvajanju.


Širjenje uvajanja oz. integracije e-listovnika na več šol in med učitelje z zagotavljanjem prepričljivih
praktičnih dokazov in argumentiranih prednosti uporabe e-listovnika

Ciprski učitelji želijo, da se v prihodnje e-listovnik uporablja na ciprskih šolah, in predlagajo, da pripravljalci
izobraževalnih politik in strategij promovirajo in širijo integracijo pristopa e-listovnik z zagotavljanjem
prepričljivih praktičnih dokazov in argumentiranih prednosti uporabe e-listovnika ter tako prepričajo več
učiteljev k njegovem preizkušanju in uporabi. Med izvedbeno fazo A so povedali, da želijo konkretne primere
obstoječih izvedb e-listovnikov in praktičnih dokazov na podlagi raziskovanja s poudarkom na prednostih
uporabe e-listovnikov na predmetni stopnji in srednjih šolah. Kot so izpostavili, taka praksa pomaga pri
prepričevanju učiteljev, ki zadržani pri uporabi e-listovnika.


Pedagoška in tehnična podpora za učitelje (tudi stalno strokovno spopolnjevanje)

Vse kaže, da je uspešno uvajanje e-listovnika zelo odvisno od dveh ključnih zadev: usposabljanje učiteljev in
ustrezna IKT infrastruktura. Učitelji potrebujejo intenzivno tehnično podporo v obliki določene osebe, ki
izvaja podporo (ali je to npr. mentor modela na Irskem, IKT koordinator na Cipru, v Španiji in Sloveniji ter
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EUfolio timski koordinator podpore v vseh državah), saj je na pilotnih šolah očitno to uspešna oblika stalne
podpore. Npr. na Cipru je bila ena učiteljica brez podpore IKT koordinatorja med izvedbo faze A. Rezultat je
bil v pomanjkanju tehnološke podpore, omejen dostop do računalniške učilnice ter manjša uspešnost
izvajanja, saj niti učenci niti učiteljica niso imeli podpore IKT koordinatorja pred in med izvajanjem.
Tehnična podpora ob uporabi platform mora biti povezana z didaktično podporo v obliki primerov učnih
priprav. Irski učitelji so bili zelo glasni pri opozarjanju pomembnosti usposabljanja učiteljev in njihovega
stalnega strokovnega spopolnjevanja. Irska učiteljica je zapisala: »Veliko tehnične podpore je potrebno,
vendar v majhnih skupinah, kar zagotavlja uspeh«. Druga učiteljica pa je omenila uspešnost irskega mentorja
modela: »Imeti nekoga, ki te podpira in vzpodbuja, je bilo zelo pomembno«. Pomembno je, da so omenjene
aktivnosti financirane in organizirane v okviru izobraževalnega sistema. Irska učiteljica je tudi opozorila na
potrebno po neki obliki tehnične podpore: »Ne glede, za katero programski paket se šola odloči, je potrebna
podpora v obliki ustrezno usposobljenega in izkušenega učitelja/administratorja. Problemi so nepredvidljivi
(npr. gesla) in tehnična podpora učiteljem in učencem je osnovna začetna točka po mojem mnenju, če se šola
odloči, da začne z uporabo e-listovnika«.

3.4. Katere ključne specifikacije so potrebne pri oblikovanju modelov e-listovnika?
V tem poglavju so izpostavljeni pogledi učiteljev o nadaljnjem razvoju platform e-listovnikov.


Specifikacija platform s strani učiteljev

Pilotne države, ki so uporabljale predvsem platformo Mahara za uvajanje in izvedbo, so v splošnem ugotovile,
da Mahara ni enostavna za uporabo za vse učitelje in učence. Irska je bila edini primer, kjer so uporabljali
Office 365 obeh fazah, ker to okolje ni bilo predstavljeno ostalim državam v fazi A in zato ga niso mogli
uporabljati od začetka projekta.
Čeprav so ciprski učitelji navajali, da so bili zadovoljni z Maharo med fazo A, jih je 18 % povedalo, da niso bili
niti zadovoljni niti nezadovoljni, 9 % pa jih ni bilo zadovoljnih z Maharo. Predvsem pa so ciprski učitelji in
učenci predlagali modifikacije v vmesniku Mahare, da bi bila uporabniku prijaznejša. Poleg tega so učitelji
poročali o izzivih z Maharo, ko so učenci istočasno samostojno nalagali gradiva in materiale v platformo. Med
fazo A so ciprski učitelji potrebovali Maharo kot funcionalno in multi-operativno orodje, neodvisno od
računalnika, ker so nekateri učenci uporabljali mobilne naprave, kjer je uporaba Mahara povzročila nekatere
izzive nekompatibilnosti. Vendar pa teh problemov ni bilo v fazi B, ko je Mahara že bila izboljšanja s strani
EUfilo tima. Ciprska učiteljica je komentirala izzive nalaganja večjih datotek in predlagala razvoj bolj Dropboxu podobno shrambo datotek v prihodnosti. Podobno je poročala litvanska učiteljica, da Mahara ni zelo
uporabniku prijazno okolje, saj ni bilo možno naložiti večjih datotek. Poleg tega je 24,5 % slovenskih učiteljev
izrazilo nezadovoljstvo pri uporabi Mahare in poročali, da mora imeti uporabnost te platforme najvišjo
stopnjo pomembnosti in zato pričakujejo v prihodnosti investiranje v njen razvoj. Nadalje so slovenski učitelji
delili mnenje, da je Mahara težka za uporabo, še posebej za IKT-začetnike in da so zgleda tehnični vidiki
uporabljene platforme precej zahtevni tako za slovenske učitelje kot tudi za učence. Ne glede na vse, je večina
irskih učiteljev, uporabljali so Office 365, zadovoljna s funkcionalnostjo repozitorija (shrambe oz. zbirke
gradiv) e-listovnika. Ena učiteljica je izjavila: »Varno, varovano in stimulativno okolje«, med tem, ko je druga
komentirala: »Zelo uporabno in v pomoč je, da se lahko dela v enem okolju«. Še naslednja pa je zapisala o
prednostih možnosti shranjevanja učenčevega dela v različnih 'multimedijskih' formatih datotek. Učiteljica iz
Irske se sklicevala na delo, ki zajema postavitev šolske strani. Poudarila je: »Bila bi velika prednost za šole, če
bi vsaka imela postavljeno stran v naprej (idealno brez stroškov, najverjetneje pa bi bili potrebni manjši
stroški). To bi pomenilo, da bi bil za postavitev strani razreda potreben le en klik. To bi bilo od samega začetka
zelo uporabno celo za najbolj sposobne učitelje«. Glede platforme je ena izmed irskih učiteljic izpostavila
njeno vizijo na štirih posameznih področjih:
-

Učitelj (samo za branje), prostor, kjer je vsebina v skupni rabi med učenci;
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-

Sodelovanje, prostor, kjer vsi učenci lahko ustvarjajo skupaj z ostalimi v sodelovalnih projektih;

-

Učenec (pisanje), prostor, kjer so končana dela učencev in

-

Vrednotenje in ocenjevanje (angl. assessment), področje, kjer so shranjena vrednotenja in povratne
informacije učencem.

Druga irska učiteljica pa je dodala, da ima slednje področje Vrednotenje in ocenjevanje potencial za učence,
da se odzovejo na povratno informacijo učitelja in zastavijo dodatna vprašanja. Poleg tega je cirpska učiteljica
povedala, da mora imeti e-listovnik veliko kapaciteto zbirke za učence za shranjevanje njihovega dela in imeti
funkcionalnost, ki učiteljem in učencem olajša komunikacijo in delitev svojega mnenja. V nekaterih primerih
pa so ciprski učitelji povedali, da učenci raje komunicirajo preko Facebooka ali e-pošte, kot pa v platformi
Mahara, ker je »lažje«. Npr. med fazo A je ciprska učiteljica želela posredovati skupinsko e-pošto vsem
učencev, vendar je to možno samo preko ustrezne namestitve modula »Skupina«, kjer pa ni neposrednih epošt za učence. Zato so učitelji povedali, da bi morda funkcija »Klepet« omogočila lažjo komunikacijo in
zagotavljala povratno informacijo o delu učencev. Povedali so tudi, da bi moral model e-listovnika pomagati
učencem, da:
- načrtujejo svoje delo,
- ga predstavljajo,
- vrednotijo in se odzivajo na svoje delo in kasneje
- delijo svoje delo z drugimi.
Poleg tega so ocenili uporabo odzivnih revij in tudi zavihka (modula) »Moje učenje«, ki je bil uporabljen v fazi
B, ki jim je pomagala pri promociji in uvajanju samo-uravnavanja oz. samo-regulacije učencev.
Irska učiteljica, ki je uporabljala Office 365, je povedala: “Brez debate je največji napredek uporabe elistovnika potencial za dvig kakovosti vrednotenja (ang. Assessment) in povratne informacije (ang. Feedback).
Vrednotenje z uporabo aplikacije OneNote je lahko veliko bolj vizualno za učence, ko uporabijo funkcionalnosti
označevanja… Več zvočne uporabe in mikrofonov za namizne verzije in seveda več stalnosti glede na digitalno
naravo medija«. Učiteljica je tudi razvila pristop učinkovite povratne informacije, še preden je omogočila
učencem uporabo e-listovnika ter jih vzpodbudila k vzajemni povratni informaciji: »Pogovarjali smo se in
izpostavila sem kakovostne funkcije 'odprtih tednov' v šolskem letu in tudi izraz 'razvojni učenec' je postajal
vse bolj uporaben pri doseganju zastavljenih ciljev učenca ter tudi drugih učencev po teh kriterijih«. Nadalje
je španska učiteljica povedala, da bi morala platforma e-listovnika sprejeti datoteke vseh vrst, kot so video
formati pa tudi zunanje povezave med objavljenimi gradivi, kot so nepodprti video formati npr. za nalaganje
na YouTube, kot pozitivna stran. Litvanci so poročali, da so se učenci soočali s težavami med nalaganjem videa
v Maharo, poleg tega pa je bilo to očitno tudi med ciprskim in španskim uvajanjem. Litvanski učenci, ki so
uporabljali Microsoftov Office 365, so izjavili, da je bo uporabniku prijazno okolje kot Mahara, a so imeli
težave z internetnimi povezavami.


Infrastrukturna specifikacija in dostop učencev

Ciprski učitelji so izpostavili pomembnost zagotavljanja zadostne infrastrukture, da bi lahko uporabljali
modele e-listovnikov v srednjih šolah. Kot je bilo že omenjeno, so se učitelji sklicevali na pomanjkanje
opreme, omejen dostop do računalniške učilnice in omejen dostop brezžične povezave na šoli in doma, kot
bistveno oviro med izvajanjem. Podobno je povedala irska učiteljica: »En izmed mojih največjih izzivov med
projektom EUfolio je bil zagotavljanje zadostne opreme med poukom. Morali smo iti v računalniško učilnico,
učenci os se morali prijaviti s svojimi profili, se vpisati na stran SharePoint in šele nato je se pouk lahko začel.
Podoben proces je bil ob koncu učne ure. Če bi imeli učenci svoje naprave ves čas, bi ta problem izginil pri vseh
predmetih.« Dostop od doma je bil tudi izpostavljen kot pomemben tako za učitelje kot učence. Učitelji so
bili zaskrbljeni o nezadostnosti vključevanja učencev, ki niso imeli dostop do platforme zunaj šole zaradi
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omejenega dostopa do interneta ali zaradi omejenega dostopa do računalnikov oz. naprav. Npr. irska
učiteljica je razložila takole: »Nekateri učenci niso imeli dostopa od doma. Sicer je bilo takih zelo malo, a je to
velik izziv za učitelja, ki se mora tega zavedati ter upoštevati pri izvajanju projekta za celotni razred. Očitno je
bilo, da so učenci radi delali od doma. Največja prednost za njih je bila, da so lahko stalno delali na svojem elistovniku.« Ciprska učiteljica je povedala, da morajo biti platforme interoperabilne tudi na mobilnih napravah
kot je pametni telefon, saj ga ima večina učencev. Med izvajanjem faze A je bilo nekaj težav pri uporabi na
mobilnih napravah.

4. Zaključek
Model e-listovnika, kot je bil uporabljen v projektu EUfolio, kjer je bil uporabljen pristop učenja tako kot
proces kot tudi rezultat, je pokazal prednosti pri poučevanju in učenju. Pokazalo se je, da je e-listovnik kot
proces učenja ponujal učiteljem in učencem možnosti, da so dosegli učne cilje. Kljub vsemu je bilo veliko
izzivov, ki so vplivali na izvajanje. Natančneje, kot je povedala večina učiteljev, ki so sodelovali v izvajanju
pilota:


Uspešnost uporabe e-listovnika je močno odvisna od učiteljevega profesionalnega učenja in znanja. Kaže,
da je za učitelje v projektu pomembno, da imajo zadostno didaktično in tehnološko podporo pred (npr.
usposabljanja, delavnice), med (svetovanje, usmerjanje, mentorstvo, vzajemna podpora) in po končani
izvedbi (skupnosti, strategije in politike). Tehnična podpora o uporabi platform mora biti povezana z
didaktično podporo in vsebinami kot primer učnih priprav.



E-listovnik kot pristop v obliki celovitega učnega modela in ne le kot digitalna platforma z vsebinami, je
in bo še vedno izziv za učitelje (celo za projektne time) in potrebno je veliko truda.



Raven tehnološke infrastrukture na šolah in primanjkljaj tehnične podpore je tudi vplivalo na dinamiko
izvajanj učiteljev. Šole so praviloma naletele na težave s internetno povezavo in dostopom do delujoče
opreme.



Imeti podporno šolsko kulturo in skupnost je bil tudi ključ do uspešnega izvajanja.



E-listovnik je zagotovil pogoj odličnega vodila do formativnega ocenjevanja, ki podpira učenčevo
samorefleksijo in ocenjevanje z omogočanjem medsebojnega vrednotenja in izboljšanja povratne
informacije s strani učiteljev ter izkoriščanje potenciala, da postanejo bolj komunikativni. Poleg tega
imajo učenci več možnosti, da na ustrezen način preoblikujejo delo in s tem premostijo vrzeli v svojem
učenju.



E-listovnik je treba vključiti in ga uskladiti z učnim načrtom posamezne države, tako da se zagotovi
nemoteno vključevanje in manj nepredvidljivosti.



Da bi zagotovili nacionalno integracijo e-listovnka v formalno izobraževanje, pa se je treba odločiti o
skupni platformi, ki se bo uporabljala v vseh šolah v državi.



Trajanje in trajnost e-listovnika je pomemben dejavnik za uspešno izvajanje in uporabo. Kot je razvidno
iz izvedb v projektu EUfolio, učenci potrebujejo čas, da razvijejo svoje e-lisotvnike za daljša časovna
obdobja. Poleg tega je bilo predlagano, da bi z razvoj e-listovnikov začeli že v nižjih razredih osnovne šole
in ga nato ves čas razvijali tudi v višjih razredih in v srednjih šolah.



E-listovniki ponujajo široko paleto možnosti v izobraževanju. Multimedijska zmogljivost digitalnega
okolja ponuja možnosti pri vseh predmetih, vključno s tistimi z oralno komponento. Funkcija 'zbirke'
(repozitorij) v platformi omogoča varno shranjevanje dela preko celotnega časa, kar je izjemno koristno
za vrednotenje in ocenjevanje ter zlasti, če se učenec zamenja šolo. Kje se je uporabljal medpredmetno,
je e-listovnik močno povečal možnost za medpredmetno sodelovanje in učenci so tudi razvijali
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prenosljive spretnosti. Potencial zgledov (oz. predstavitev) e-listovnika ponuja tudi zanimive priložnosti
učencem pri načrtovanju svoje kariere in pri razvoju njihovih življenjepisov.


Učitelji cenijo, da so bili uspešni pri doseganju kognitivnih ciljev in veščin 21. stoletja. Ni bilo pa razvidno,
ali je prišlo do pomembnih sprememb načinov ocenjevanja učencev. Večina učiteljev navedla, da je elistovnik olajšal in omogočal formativno ocenjevanje učencev, čeprav niso ustrezno opisali pristopov
formativnega ocenjevanja učencev. Bili so učitelji, ki so priznali, da so potrebna navodila o tem, kako
ovrednotiti in oceniti e-listovnike učencev, še posebej pri ocenjevanju učenčevih veščin 21. stoletja.
Kasnejša opazovanja so sprožila razpravo o novem projektu, katerega cilji je pripraviti in razviti
smernice učiteljem pri razvoju in ocenjevanju veščin 21. stoletja z uporabo IKT za uporabo v prihodnje.

EU Classroom ePortfolios EACEA/20/2012

Projekt EUfolio - EU Classroom ePortfolios sofinancira Evropska komisija v okviru programa
Vseživljenjsko učenje (KA1 - Izvajanje evropskih strateških ciljev izobraževanja in
usposabljanja). Publikacija odraža le stališča avtorjev, zato Evropska komisija ne more biti
odgovorna za nadaljnjo uporabo informacij. Vsebina te knjižice se šteje kot javno dobro in
se lahko prosto posreduje naprej. Če ste se odločili za uporabo tega gradiva, prosimo, da
navedete EUfolio kot vir in vključite spletno stran, na kateri se našli gradivo. Če boste
razmnoževali besedilo iz te knjižice, navedite izvirne avtorje in njihovo organizacijo.
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