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Digitalni domorodec (John Perry 
Barlow)

oseba, ki se je rodila ali odraščala v času 
digitalne tehnologije in je zaradi tega 
domača z elektroniko, internetom že od 
otroških let. 

digitalni imigrant (se je adaptiral)
in digitalni begunec (se izmika tehnologiji)





Ilustracija stanja z anekdoto



 Hiat 1995—2015 
čas pedagoškega nedohajanja

Selitev branja 
neumetnostnih besedil

Internetnega bralca je 
vzgojil internet sam.









Zakaj je zdaj pravi čas za proaktivnost 
pedagogov?

• Proakcija, ne reakcija
• Tendenca popolne digitalizacije
• (vključno s šolo)
• vidna je operativna, delujoča vizija 
digitalne šole prihodnosti 
• „Vtis“ digitalne kompetentnosti proti realnemu 

stanju
• Radikalni vpliv modernih medijev in orodij na 

mišljenje



Ugotovitve stavangerske deklaracije

• Bralno razumevanje se slabša.

• Besedila na internetu, s katerimi so v stiku mladi, so publicistična, slaba publicistična 
in pogovorna.

• Zato je branje na internetu selektivno, brez fokusa, brez poglobljenosti. To se prenaša 
tudi v analogni svet.

• To branje poraja fragmentarno razumevanje.

• Najslabše je razumevanje in branje neumetnostnih besedil na internetu (!?)

• Učne strategije in pripomočke je potrebno prilagoditi novemu mediju

• Potrebno je razviti vodila za rabo digitalnih tehnologij.



Stavangerska „sodba“

• »Na področju izobraževanja to pomeni uvedbo empirično vrednotenega učenja 
digitalne pismenosti (= učenja izbiranja, iskanja, kritičnega vrednotenja in 
integriranja informacij, dostopnih s pomočjo digitalne tehnologije).«

• Ali ni to že pristojnost predmeta Računalništvo in informatika?



Konflikt z dinozavri hierarhičnega sveta in 
linearnih besedil

• „Črno na belem“
• linearnost
• Status avtoritet
• Sistematičnost, hierarhičnost znanja, 

njegova kumulativnost
• memoriranje
• Slaba posledica vsega tega: nekreativni 

odnos do znanja na nižjih taksonomskih 
ravneh





Še dandanes lahko v šoli nekatere 
predmete učimo s skoraj popolnim 
ignoriranjem digitalnih orodij.





Mc Nulty (2020): Bloomove digitalne kompetence



Sive cone dozdevne digitalne 
kompetence oz. nekompetence

Dokler se pouk digitalnih kompetenc in upoštevanje stopenj zahtevnosti 
ne vključi v UN, je digitalna šola še vedno v povojih. Vedno bomo v 
dvomih:

• Ali ima učenec dovolj digitalnih kompetenc in znanja, da uresniči 
vašo nalogo?

• Kaj če ima digitalne kompetence, šolskega znanja pa ne?
• … kako naj ocenimo izdelek, katerega digitalni del se v bistvu ne 

more oceniti??
• Kaj pa učitelj, je gotovo tudi digitalno najkompetentnejši „v 

razredu“?









30. 11. 2021



Predlogi posameznih predmetnih fokusov v 
digitalnem svetu
Jezikoslovni, družboslovni predmeti: 

• specializiranost za ključne besede (search engine; nadpomenke, sopomenke, 
podpomenke)

• uporaba slovarjev, arhivov, svetovalnic, aplikacij za miselne vzorce, sinteza 
celotne slike, anketna statistika, prezentacije podatkov

Naravoslovni
• Simulacije, matematična orodja, pisanje programov za 3d printer, CNC …
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