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Slovar kratic

Becta
British Educational Communications and Technology Agency (Britanska 
agencija za izobraževalne tehnologije in komunikacijo)

CPD Continuing Professional Development (stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje)

EACEA
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EU) (Evropska 
agencija za izobraževanje, avdio-vizualizacijo in kulturo)

EU Evropska Unija

FTP File Transfer Protocol (protokol prenosa datotek)

IKT Informacijska in komunikacijska tehnologija

IMS GLC
Instructional Management Systems Global Learning Consortium 
(Globalni učni konzorcij za izobraževalne vodstvene sisteme)

JISC Joint Information Systems Committee (Pridruženi odbor za informacijske sisteme)

MIS Management Information System (Informacijski sistem za upravljanje)

MOSEP More self-esteem with my ePortfolio project (projekt Več samospoštovanja z mojim e-listovnikom)

NCCA
National Council for Curriculum and Assessment, Ireland 
(Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje Irska)

PDP Personal Development Planning (osebni razvojni načrt)

SQA Scottish Qualifications Authority (Škotska) (Škotska agencija za kvalifikacije)

VLE Virtual Learning Environment ( virtualno učno okolje) 
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Partnerji
Department of Education and Skills, Ireland
(Oddelek za izobraževanje in usposabljanje Irska)
 
H2 Learning, Ireland (Irska)
 
Danube University Krems, Austria
(Donavska univerza Krems, Avstrija)
 
The Center for Control and Assessment of the 
Quality in School Education (CCAQSE), Bulgaria
(Center za nadzor in oceno kakovosti v šolskem 
izobraževanju, Bolgarija)
 
The Cyprus Pedagogical Institute, Cyprus
(Pedagoški inštitut, Ciper)
 
Microsoft Ireland Operations Ltd., Ireland
 
National Council for Curriculum and Assessment, 
Ireland
(Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje, Irska)

The State Examinations Commission, Ireland
(Izpiti državna komisija, Irska)

Dublin West Education Centre (DWEC), Ireland
Izobraževalni center Dublin – zahod, 
Irska
 
The Centre of Information Technologies in 
Education (CITE), Lithuania
Center za informacijske tehnologije v izobraževanju, 
Litva
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Slovenija
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenija

Pedagoški inštitut, Slovenija
 
The Galician Regional Ministry of Education, Spain
(Regionalo Ministrstvo za šolstvo Galicije, Španija)

 

Program 
Vseživljensko 
učenje

Projekt sofinancira Evropska komisija. Publikacija odraža 
le stališča avtorjev, zato Evropska komisija ne more biti 
odgovorna za nadaljnjo uporabo informacij.
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Predgovor
Uvajanje e-listovnika - vodnik za oblikovalce politik in 
praktike opisuje postopke in ukrepe, ki so potrebni 
pri uvajanju e-listovnika v šolah. Ko si prizadevamo za 
preoblikovanje evropskih izobraževalnih sistemov, je 
nujno, da oblikovalci politik in zaposleni v izobraževanju 
dobro poznajo vse ključne procese uvajanja.

Vodnik je nastal v okviru dvoletnega vseevropskega 
projekta EUFolio (EU Classroom ePortfolio). V 
okviru projekta so od maja 2013 potekali poskusi 
uvajanja ePortfolijev v višjih razredih osnovnih 
šol ter v srednjih šolah. Temeljni cilj projekta je bil 
podpreti uvajanje inovativnih učnih okolij v različnih 
izobraževalnih kontekstih in ob rabi informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT).

Projekt EUFolio je potekal v sodelovanju 14 
partnerjev iz sedmih držav: Avstrije, Bolgarije, 
Cipra, Irske, Litve, Slovenije in Španije. Ideja za 
projekt EUFolio je nastala v okviru delovne skupine 
‘IKT v izobraževanju’ oz. mreže predstavnikov 24 
ministrstev za izobraževanje v EU, vzpostavljena v 
okviru programa  “Izobraževanje in usposabljanje 
2020”. 

Partnerji v projektu smo se zbrali na podlagi 
skupnega interesa: uvajanje e-listovnika kot sestavni 
del izobraževalnih politik na nacionalni ravni. 
Povezali smo se oblikovalci politik, raziskovalci, 
strokovnjaki s področja izobražvanja in praktiki ter 
si zagotovili financiranje s programa Vseživljenjsko 
učenje (KA1 - Implementacija evropskihj strateških 
ciljev pri izobraževanju in usposabljanju) pod 
vodstvom irskega ministrstva za izobraževanje.

V projektuEUFolio so partnerji zasnovali, izvedli 
in evalvirali pilotno uvajanje e-portfolijev pri 
poučevanju, učenju in vrednotenju v šolah na Cipru, 

v Irski, Litvi, Sloveniji in Španiji. Pilot je bil zasnovan 
kot t.i. eksperimentiranje politik, ki bo snovalcem 
ponudil dragocene izkušnje iz vsakodnevnega 
šolskega dela. Upamo, da bodo rezultati tega 
projekta spodbudili tako snovalce politik kot 
praktike, da bodo spodbujali uporabo IKT (in prav 
posebej pristop z e-listovniki) pri poučevanju, učenju 
in vrednotenju. Pri razvoju in preizkušanju različnih 
pristopov v različnih kontekstih ter ob upoštevanju 
pomanjkanja praktičnih primerov in virov, je bilo v 
pilotne izvedbe projekta EUfolio vključenih 4.098 
učencev in 194 učiteljev iz držav, v katerih so se 
piloti izvajali. Podrobnosti o številu sodelujočih so 
Prilogi 2: Pregled pilotnega uvajanja EUfolio.

Proti koncu projekta, se je projektna skupina 
EUfolio lotila analize pridobljnih izkušenj v projektu 
ter dokazov učinkovitosti e-listovnika pri poučevnju, 
učenju in vrednotenju. Projektna skupina se je ob 
tem trudila zaobjeti strategije učinkovitih praks, 
trajnega uvajanja in konsistentnega upravljanja. 
Publikacija je poskus predstaviti omenjene 
ugotovitve v jedrnati in celoviti obliki.

Projektna skupina si je pred več kot dvema letoma ob 
začetku projekta zastavila visoke cilje. Opravljeno je 
bilo veliko delo, mnogo je bilo uspehov, a premagati 
je bilo treba tudi marsikatero oviro. Naše delo se bo 
nadaljevalo tudi po koncu projekta in upamo, da bo 
naše skupno znanje v korist tudi drugim ustanovam 
in državam v Evropi.

Projektna skupina EUfolio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ef0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ef0016


U
vo

d

6

Uvod
Namen vodnika je snovalcem politik in praktikom 
ponuditi nabor smernic, s katerimi jih želimo 
informirati o e-listovniku in podpreti njihovo 
uvajanje na vseh ravneh od posamezne šole do 
šolskega sistema na nacionalni ravni.

V priročniku so predlogi politik in procesov, ki 
izhajajo iz projekta EUFolio o uporabi e-listovnika 
pri poučevanju, učenju in vrednotenju. V njem 
so splošni napotki za učinkovito in kakovostno 
uvajanje e-listovnika, razgrinja pa tudi izzive in 
ovire, s katerimi se lahko srečate pri tem.

Namen vodnika je tudi predstaviti specifične in 
praktične informacije o štirih osnovnih vprašanjih:

1. Pojasniti, kaj e-listovnik pomeni 
za prakso v razredu.

2. Pokazati, kako je mogoče 
uvesti rabo e-listovnika.

3. Raziskati pristope poučevanja, 
učenja in vrednotenja.

4. Ponuditi priporočila in smernice 
za uvajanje e-listovnika.

 

Vsebina poglavij

Vsebina vodnika sega od pregleda obstoječih praks 
pri uporabi e-listovnikov preko priporočil za široko 
uvajanje e-listovnikov do vrednotenja oziroma 
evalvacije z e-listovniki. Vodnik je sestavljen iz štirih 
poglavij:

1. poglavje temelji na poglobljenem pregledu 
literature, v njem pa so povzeta spoznanja in 
viri, s katerimi je mogoče odgovori na vprašanje, 
zakaj uvajati e-listovnike v šole. Poglavje 
opredeljuje e-listovnik, prikaže njegove prednosti 
v izobraževalnih kontekstih in pokaže, kako se 
e-listovniki razlikujejo od svojega papirnega izvora. 
E-listovnike preučuje v evropskem kontekstu.

2. poglavje podrobno prikazuje, na kakšen način 
je mogoče z e-listrovnikom razvijati in vrednotiti 
veščine 21. stoletja. Loteva se vprašanja, kako se 
najbolje pripraviti na uvajanje e-listovnikov, in 
hkrati izpostavi ključne premisleke za uvajanje 
e-listovnikov. Pozornost posveti tudi tehničnim 
elementom e-listovnikov.

3. poglavje oriše proces uvajanja e-listovnikov v 
treh fazah. Prva faza je pred uvajanjem e-listovnika, 
kjer so navedeni primeri e-listovnkov in tudi, kako je 
potrebno reorgainizirati obstoječe strukture, da bi 
lahko uvedli e-listovnike. Drugi del je osredotočen 
na proces, faza uvajanja je razdeljena na šest 
korakov in z njimi povezanih aktivnosti. Tretja 
faza je po uvedbi, kjer sta v ospredju evalvacija 
in zagotavljanje kakovosti v procesu uvajanja 
e-listovnikov.

4. poglavje prinaša priporočila, ki temeljijo na 
izsledkih projekta EUfolio. Priporočila in napotki 
so oblikovani na treh ravneh oblikovanja politik: 
nacionalna, regionalna in raven posameznih šol.
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Več informacij o uvajanju e-listovnika

V kolikor želite pridobiti še dodatne informacije, se lahko obrnete na eufolio@education.gov.ie. Stik lahko 
vzpostavite tudi s katerim koli od partnerjev v projektu. Naš namen je tudi, da v spletno skupnost praktikov 
na omrežju Yammer, ki je bila vzpostavljena v času trajanja projekta, naložili gradiva, skupnost pa bo še 
naprej moderiralo osebje irskega ministrstva za izobraževanje oziroma njegovih agencij.

Uvajanje e-listovnika - vodnik za oblikovalce politik in praktike je na voljo na spletni strani projekta 
EUfolio: www.eufolio.eu.

mailto:eufolio@educationg.gov.ie
http://eufolio.eu/project-partners/#dep-ed-irl
http://eufolio.eu/community
http://www.eufolio.eu
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1. Poglavje: Zakaj uvajati e-listovnike v šole?
V dveh letih, kolikor je trajal projekt EUfolio, smo 
pilotno uvedli e-listovnike v 72 šol v petih državah. 
Cilje projekta smo v veliki meri uresničili.

Glede na to in upoštevajoč dejstvo, da je za 
razumevanje različnih tipov e-listovnikov potreben 
njihov poglobljen pregled, se bomo v prvem 
poglavju posvetili razpravi o današnjem pomenu 
e-listovnikov v poučevanju, učenju in vrednotenju. 
E-listovnike bomo primerjali z njihovimi tradiciona-
lnimi papirnimi predhodniki in naprej preučevali 
prednosti elektronskih listovnikov. V tem poglavju 
bomo tudi analizirali e-listovnike v evropskem 
kontekstu.

1.1 Opredelitev e-listovnika

Da bi razumeli resnični potencial e-listovnikov v 
šolah, moramo najprej opredeliti, kaj e-listovnik 
sploh je. Trenutno so v uporabi različne opredelitve 
e-listovnika. Nekatere opredelitve e-listovnik 
razumejo kot produkt oziroma kot osebni prostor, v 
katerem lahko učenci zbirajo datoteke. Te datoteke 
služijo kot dokaz učnih izkušenj in dosežkov, ob tem 
pa upoštevajo učne izzide.

Druge definicije opredeljujejo e-listovnik kot 
proces, ki učencem omogoča preseči pojmovanje 
učenja kot ga poznajo, tako da pridobijo vpogled v 
lastni učni proces. Učenci so opolnomočeni za 

kritično in ustavrjalno mišljenje, ki jim na koncu 
omogoča osmisliti njihovo lastno učenje. To 
lahko storijo, ker prepoznajo svoje učne izkušnje, 
s premišljevanjem o razvoju lastnih veščin ter 
s sodelovanjem in predstavljanjem dokazov o 
lastnem učenju drugim.

Nujno je, da gledamo na rabo e-listovnika kot pristop 
ali metodo ali podporno strukturo poučevanju in 
učenju. To pomeni, da je digitalni listovnik hkrati 
objekt in proces.

Ustrezna opredelitev e-listovnika je v veliki meri 
odvisna od tega, kar od e-listovnika pričakujemo. 
E-listovnik je treba kot zbirko elektronskih dokazov 
razumeti večplastno. Iz tega sledi, da obstaja več 
ključnih elementov, ki skupaj tvorijo opredelitev 
e-listovnika. 

Ti elementi so:

 • Digitalna  oblika: zbirka digitalnih virov, 
imenujemo jih repozitorij artefaktov.

 • Artefakti: avtentična vsebina, ki 
vsebuje dokaze o kompetencah, 
posameznikovem napredku in dosežkih.

 • Organizirana vsebina: vsebuje materiale 
pridobljeno tako v formalnem kot 
neformalnem učenju na strukturiran način.

 • Avtorstvo: e-listovnik je v lasti posameznika, 
ki ga je ustvaril in ga ureja. Lastnik e-listovnika 
določi, katere dele e-listovnika bo delil 
z drugimi in tudi s kom jih bo delil.

 • Refleksija: lahko gre za pregled lastnega dela, 
refleksijo in načrtovanje osebnega razvoja.

 • Zgledi: posebni deli e-listovnika, 
ki so predstavljeni drugim, npr. 
učiteljem, vrstnikom, staršem.

1.1.1 EUfolio definicija e-listovnika, 
namenjena šolam

Kljub temu, da absolutna definicija e-listovnika 
ne obstaja, smo sprejeli definicijo, ki je veljala v 
okviru projekta EUfolio. Definicija je izvedena iz 
opredelitve irskega Nacionalnega sveta za kurikul in 
vrednotenje (NCCA, 2013) ter je ubesedena takole:

E-listovnik je dinamično delovno 
okolje v lasti učenca, v katerem 

lahko učenec zajame svoje učenje 
in svoje zamisli, v katerem lahko 
dostopa do zbirk svojih izdelkov, 
reflektira svoje učenje in to deli 

z drugimi, postavlja cilje, isče 
povratne informacije ter predstavlja 

navzven svoje učenje in dosežke. 

Bolj poglobljen pregled različniih opredelitev 
e-listovnika je na voljo v gradivu (enem izmed 
rezultatov) projekta EUfolio: EUfolio pregled 
obstoječih politik in praks.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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1.2 Primerjava elektronskih in papirnih listovnikov

Posamezniki so stoletja brez posebnih težav urejali svoje “listovnike” na papirju, zato se je naravno vprašati, 
ali sploh potrebujemo e-listovnike.

Preprosto povedano je listovnik - bodisi na papirju ali v elektronski obliki - zbirka dokazov, 
ki jih je posameznik zbral, da bi prikazal časovni potek svojega učenja in demonstriral svoje 
sposobnosti. Posemezniki, ki urejajo svoj listovnik, so na ta načlin aktivni sooblikovalci 
lastnega učenja. Spodaj je tabela, v kateri primerjamo listovnike na papirju in e-listovnike. 

1.2.1 Listovniki na papirju in e-listovniki

Papirnati listovniki so zbirka dokončanih nalog in nalog v delu, zbranih z namenom demonstrirati sposobnosti 
učenca. Elektronski listovnik je v osnovi elektronska verzija papirnatega listovnika ustvarjenega v digitalnem 
okolju in lahko vsebuje besedilo, slike, avdio in video vsebine. Namen spodnje tabele, ki jo je pripravilo 
novozelandsko ministrstvo za izobraževanje (2011), je prikazati in primerjati značilnosti kompleksnih 
e-listovnikov, ki jih v papirnatih listovnikih ni mogoče najti.1

e-listovnik listovnik na papirju

Trajen Sčasoma razpada, občutljiv je na vplive okolja

Omogoča trajno nadaljevanje in lahko 
posameznika spremlja vse življenje

Pogosto vezan na določeno obdobje 

Povsem mobilen Omejeno mobilen

Enostavno ga je mogoče kopirati
Izdelava kopije lahko vzeme veliko časa 
in je slabše kvalitete kot original

Omogoča sodelovanje pri izdelavi
Skupnega dela ni mogoče enostavno organizirati, 
predvsem pa ne more hkrati potekati 

Kot vir je lahko na voljo ves čas tudi drugim Kot vir je omejeno na določen kraj in čas

Zlahka ga lahko pregleda kdorkoli, kjerkoli in kadarkoli Pregledovalec mora imeti do listovnika fizičen dostop

Več posameznikov ga lahko prebira, 
recenzira ali pregleduje hkrati

Da bi ga lahko prebiralo, recenziralo ali ocenjevalo 
več ljudi hkrati, ga je treba kopirati in razposlati

Orignalen material in drugo vsebino je mogoče 
organizirati v več različnih pogledih

Postavitev in format sta fiksna

Omogoča interakcijo med učencem in učiteljem
Interakcije ne omogoča, razen če ga 
učenci ustvarjajo v razredu

Učencu omogoča različna izražanja: glas, čustva Neoseben - v splošnem ne odseva čustev

Vedno ga je mogoče enostavno urejati Ni ga mogoče enostavno urejati

Oblikovan je tako oziroma namenjen 
je spodbujanju refleksije

Lahko vključuje refleksijo, vendar ne tako preprosto

Povsod in vedno dostopen Potrebno ga je fizično prenašati

Oseben pristop k učenju, ki se razvija skupaj z učencem Vsebino in njeno ureditev večinoma določa učitelj

Osredotočen na razvoj Pogosto je osredotočen na vrednotenje

Lastnik ima popolno kontrolo nad tem, s kom 
deli listovnik in kdo ga sme komentirati

Potem ko ga odda, lastnik nima nobene kontrole nad 
tem, kdo lahko dostopa do njega ali ga kontrolira.

Varnost - težko/nemogoče ga je izgubiti oziroma založiti Lahko ga izgubimo in zlahka se poškoduje

Multimedijska vsebina - besedilo, grafi, slike, 
zvok, video v vseh možnih kombinacijah

Zgolj tehnike, ki jih omogoča papir – 
besedilo, slike, diagrami, grafi

Lahko so vanj vljučene ali pripete datoteke Ni vsebin, ki niso v papirnati obliki

1 Digital Portfolios Guidelines for beginners. Ministry of of Education, Wellington, New Zealand (2011): str 4. Dostop: 14 Apr. 2015
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Elektronski listovniki so tehnološka sprememba, 
ne toliko konceptualna sprememba v primerjavi 
s papirnimi listovniki, kljub temu pa imajo 
številne značilnosti, po katerih se razlikujejo od 
tradicionalnih listovnikov. Elektronski listovniki 
so priročni, zlahka jih je mogoče dopolnjevati, 
omogočajo raznovrstne vsebine in so zelo mobilni. 
Po drugi strani pa so papirni listovniki, kljub temu, 
da jih še vedno uporablja veliko ljudi in poklicev, po 
navadi nerodni, vezani na določeno obdobje, lahko 
se poškodujejo in niso interaktivni.

 

1.3 Prednosti e-listovnikov

Ena najpomembnejših prednosti e-listovnikov je, da 
omogočajo refleksijo. S tem, ko učenci reflektirajo 
svoje delo, spravljeno v e-listovniku, lahko:

 • razvijajo svojo osebno in izobraževalno  
identiteto, ko izpeljejo različne projekte in 
refletirajo o svojih sposobnostih in napredku,

 • povezujejo učenje pri različnih 
predmetih in v različnih obdobjih,

 • razvijajo sposobnosti samo-evalvaci-
je pri presoji kvalitete svojega dela 
ob uporabi strokovnih kriterijev,

 • načrtujejo svoje lastne učne poti, 
saj razumejo kaj vedo in zmorejo 
ter česa se morajo še naučiti.2

Ob tem se z uvajanjem e-listovnikov pokažejo še 
naslednje prednosti:

 • Razvijanje veščin: uporaba e-listovnikov 
lahko pripomore k razvoju veščin povezanih 
z multimedijskimi tehnologijami, pa tudi 
k splošni pismenosti, komunikacijkim 
veščinam ter veščini reševanja problemov.

 • Dokazi učenja: e-listovniki podpirajo smiselno 
učenje, saj se učenci lahko naučijo upravljati 
svoj lastni profesionalni razvoj, s tem pa 
prispevajo k veživljenjskemu učenju.

 • Povratna informacija: e-listovniki podpirajo 
izmenjavo idej in povratne informacije. 
Učenci lahko hitro in redno dobivajo povratne 
informacije preko elektronskih kanalov 
ter v vsem obdobju razvoja e-listovnika.

2  The Benefits of E-portfolios for Students and Faculty in Their 
Own Words (Winter, 2009), 11:1   

 • Refleksija: e-listovniki spodbujajo 
učence, da reflektirajo svoje delo.

 • Psihološka dobrobit: e-listovniki lahko 
krepijo občutek doseganja ciljev in 
zadovoljstvo učencev, ki jih uporabljajo.

 • Vrednotenje: ko se učenci redno vračajo 
k svojim e-listovnikom in jih izboljšujejo, 
se dejansko vključujejo v proces evalvacije 
in vrednotenja. Učenci na ta način bolje 
razumejo proces vrednotenja, saj se 
ga sami lotevajo, taka pa lahko stalno 
izboljšuejo svoje učne dosežke.

 • Izdelki: e-listovniki so lahko shramba 
različnih izdelkov, kar vključu tudi 
multimedijske elemente.

 • Vzdrževanje: e-listovnike je moč enostavno 
vzdrževati, urejati in nadgrajevati.

 • Prenos in skupna raba: kadar so 
e-listovniki spravljeni na spletu, jih je 
mogoče deliti z drugimi oziroma jih 
prenašati v druga delovna okolja.

 • Dostop: avtorji do svojih e-listovnikov 
zlahka dostopajo na spletu. Učenci lahko 
nastavitve zasebnosti prilagodijo in tako 
različnim publikam (npr. sošolcem, učiteljem) 
omogočijo dostop do svojega e-listovnika.

 • Stroški: čeprav je vzpostavitev sistema 
za e-listovnike povezana z nekaterimi 
vstopnimi stroški za programsko in strojno 
opremo, je spletno orodje mogoče poceni 
in enostavno vdrževati na dolgi rok.

 • Standardizacija: V primeru, da bi se dogovorili 
za univerzalno specifikacijo e-listovnikov, 
bi jih bilo mogoče standardizirati v okviru 
regionalnih oziroma državnih meja.

 • Zasebnost: e-listovniki vsebujejo orodja, s 
katerimi je mogoče zaščititi izdelke učencev. 
Dostop je mogoče omejiti le na tiste osebe, za 
katere učenec želi, da vidijo njegovo delo.3

3  Butler, P. (2006)  A Review of the Literature on Portfolios 
and Electronic Portfolios, Palmerston, New Zealand: Massey 
University College of Education. str. 11.  Dostop: 14 Apr. 2015

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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1.4 Proučevanje e-listovnikov v evropskem kontekstu

Po vsej Evropi je vse več zanimanja za potenciale, 
ki jih orodja in tehnologije za e-učenje vzpostavljajo 
za bolj osebne in na učenca osredotočene oblike 
učenja, kar vzpodbujajo oblikovane nacionalne 
strategije e-učenja in druge pobude za razvoj 
vseživljenjskega učenja. izhajajoč iz tega interesa, 
so se v letu 2006 vse države EU dogovorile za okvir 
osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje 
(Evropski svet, 2006).4 Vključujejo:

 • sporazumevanje v maternem jeziku;

 • sporazumevanje v tujih jezikih;

 • matematična kompetenca ter 
osnovne kompetence na področju 
naravoslovja in tehnologije;

 • digitalna pismenost;

 • učenje učenja;

 • socialne in državljanske kompetence;

 • samoiniciativnost in podjetnost;

 • kulturna zavest in izražanje.

Evropske države se nahajajo na različnih stopnjah 
uvajanja teh ključnih kompetenc v svoje nacionalne 
kurikule. Ob tem pa postaja temeljni izziv tudi 
vrednotenje ključnih kompetenc, namreč kako 
bodo izobraževalni sistemi po Evropi vrednotili 
ključne kompetence na pošten in smiselen način.

Evropska komisija je e-listovnike opredelila kot 
idelalne za vrednotenje delovnih zbirk, ki jih 
razvijajo učenci. Evropska komisija tudi meni, da 
so e-lisovniki pomembno orodje za komunikacijo v 
učenčevem maternem jaziku, komunikacijo v tujih 
jezikih ter kulturno zavest in izražanje.

4   Key competences for lifelong learning. Europa (2009). Dostop: 
14 Apr. 2015

1.4.1 Sprejemanje izobraževalnih politik v 
povezavi z e-listovniki

Članice EU nimajo strukturirane in linearne 
izobraževalne politike glede uvajanja e-listovnikov. 
V mnogih primerih je strategija uvajanja preprosto 
sestavni del različnih nacionalnih politik glede 
uporabe IKT v izobraževanju oziroma je del drugih 
stategij osredotočenih na digitalne veščine oziroma 
na strokovno izobraževanje učiteljev.

E-listovniki so že bili vpeljani v izobraževalne sisteme 
Belgije, Avstrije, Portugalske, Romunije, Združenega 
kraljestva in Turčiji. Bolgarija, Nemčija, Francija 
in Islandija so trenutno v pilotni fazi uvajanja. 
Na Portugalskem in v Združenem kraljestvu so 
e-listovniki učencem na voljo skozi celotno obdobje 
šolanja in so tudi vrednoteni s strani nacionalnih 
izpitnih centrov.5 

V sodobnosti lahko opazujemo potrebo po 
modernizaciji kurikulov po vsej Evropi z namenom 
uvesti na učenca bolj osredotočen model 
poučevanja. E-listovniki in njihova obča vpeljava 
lahko k temu pomembno pripomorejo.

Najpomembnejše ugotovitve projekta EUfolio 
kažejo, da lahko uvajanje e-listovnikov po vsej 
Evropi gotovo pripomore k doseganju strateških 
ciljev ET 2020 (Izbraževanje in usposabljenje znotraj 
strategije Evropa 2020).6 ET 2020 ima cilj spodbuditi 
inovativnost v izobraževanju ter izboljšati kvaliteto 
in dosežke izobraževalnih sistemov.

Podrobnejši pregled e-listovnikov v kontekstu EU 
lahko najdete v gradivu projekta EUfolio: EUfolio 
pregled obstoječih politik in praks.

5   Ibid.
6 Strategic framework. Education & Training 2020 (2014). 

Dostop: 14 Apr. 2015

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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2. poglavje: e-listovniki v šolskem kontekstu
Drugo poglavje prinaša pregled funkcij e-listovnika in kako lahko te funkcije podprejo poučevanje, učenje 
in vrednotenje, predvsem v kontekstu sekundarnega izobraževanja. Preučuje potencial e-listovnikov pri 
kontinuiranem vrednotenju in razvoju ključnih veščin. Orisani so tudi kjučni koraki in premisleki pri uvanju 
na e-listovnikih temelječega učenja.

2.1 Funkcije e-listovnikov

Na podlagi pregleda literature so partnerji v projektu EUfolio identificiali tri glavne funkcije e-listovnikov: 
Shramba  oziroma “dokazi učenja”; proces oziroma “proces učenja” in izdelki oziroma “rezultati učenja”. 
Te tri funkcije - kot so prikazane na sliki 2.1 - podpirajo proces učenja, kadar so medsebojno povezane in 
soodvisne.

Himpsl-Gutermann (2012) podrobno preučuje te tri funkcije in jih poimenuje rezultati učenja, proces učenja 
in predstavitev učenja. Refleksija in povratna informacija sta ključni pri povezovanju teh ravni tako zastavljene 
strukture e-listovnika.

DNEVNIK Refleksija

PRIKAZ Prezentacija

Objekt 1 Artefact 2

Artefact 4

Objekt 3

Vir 2

Pogled 1

Pogled 3

Pogled 4

Resource 1

Artefakt
VREDNOTITI NAČRTOVATI

DELOVATI

Pogled v 
prihodnost

Zapis 1 Zapis 6

Pogled nazaj

Zapis 3 Zapis 5

Sedanjost

Zapis 2 Zapis 4

Pogled 1 
Predstvitev

 Cilji
Evidenca

Predmeti refleksije
Zaključek

Konflikt Evalvacija

ProjekcijaSelekcija

Produkti učenja

Proces učenja

Reprezentacija 
učenja

Povratna 
informacija

Refleksija o:
» vsebini
» procesu
» predpostavkah

ZbirkaREPOZITORIJ

Pogled v 
prihodnostSedanjost Pogled nazaj

Slika 2.1 Struktura e-listovnika na treh ravneh po Himpsl-Gutermannu 7

Struktura e-listovnika na treh ravneh je podrobneje obravnavana v gradivu projekta EUfolio: EUfolio procesne 
specifikacije .  

7 Himpsl-Gutermann, Klaus (2012). A 4-phase-model for the long-term use of e-portfolios. EPIC 2012, str. 239.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Na podlagi zamisli prikazanih na sliki 2.1 so partnerji v projektu EUfolio razvili proces e-listovnika, ki je 
prikazan na sliki 2.2. Ta prikazuje tri funkcije e-listovnika in kako so te funkcije sestavni del učnega procesa. 
Podoben pristop je mogoče zaznati tudi v delu Abramija in Barrettove s tremi ravnmi procesa e-listovnika: 
zbirka (repozitorij), delovno okolje in prikaz.

Raven 
1

Repozitorij

Avdio Video

Material

Povezave

Zbir
an

je
Shranjevanje

Nalaganje na 

splet Nala
ga

nje
 s 

sp
let

a

Raven 
2

Delovni 
prostor

Dnevnik Skupine

Forumi

Strani

Refl
ek

tira
nje Pogovor

Ustvarjanje Int
era

kc
ija

Raven 
3

Prikaz

Video

Strani

Refl
ek

tira
nje

Skupna raba

Prezentiranje Vred
no

ten
je

Dosežki

Naloge

Slika 2.2 EUfolio - funkcije e-listovnika

Raven 1: Učenčev repozitorij         

Učenci lahko uporabijo svoj e-listovnik kot digitalno 
shrambo, kjer ustvarjajo in zbirajo izdelke. Prav tako 
lahko lahko zberejo različne primere opravljenega 
dela in tako podprejo razvoj kriterijev uspešnosti za 
posamezno nalogo ali projekt, na katerem delajo.

Raven 2: Učenčevo delovno okolje

V delovnem okolju lahko učenci načrtujejo, 
zastavljajo cilje, kronološko organizirajo svoje učne 
izkušnje, sodelujejo s sošolci, reflektirajo svoje 
delo in delo svojih sošolcev. Zberejo in na splet 
lahko naložijo izdelke (shramba), s sošolci lahko 
razpravljajo o izbiri izdelkov, sodelujejo lahko z 
drugimi ali delajo sami in urejajo svoje vire. Na ta 
način je omogočena samo-refleksija in refleksija s 
strani sošolcev kot del učnega procesa. V delovnem 
okolju lahko učitelji in sošolci podajo formativno 
povratno informacijo.

Raven 3: Prikaz učenčevega dela

Element prikaza učenčevega  dela v e-listovniku je 
namenjen demonstraciji učenčevih kompetenc, 
dosežkov in izdelkov. Učenec lahko ureja in izbira 
izdelke, ki jih bo prikazal, enako velja za refleksijo in 
dosežke kot tudi prispevke in povratne informacije 
sošolcev in učiteljev. ‘Končne’ izdelke v prikazu 
lahko ovrednoti učitelj kot sumativno oceno učenja.

Navedene funkcije e-listovnikov so bolj podrobno 
opisane v gradivu projekta EUfolio: EUfolio gradivo 
za izobraževalce, ki je na voljo na spletnem portalu 
med gradivi za strokovno izobraževanje učiteljev.

 

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Slika 2.3 Prirejena iz: e-listovnik in formativno spremljanje10   

10  Assessment for Learning & ePortfolios. CORE Education (2012): str. 24. Dostop: 14. apr. 2015

2.2 Uporaba e-listovnika v podporo vrednotenju

Kot je bilo orisano v razdelku 2.1, imajo e-listovniki tri glavne funkcije, ki lahko podpirajo tudi neprestano vrednotenje.

2.2.1 E-listovniki in sumativno vrednotenje

Z vidika sumativnega vrednotenja e-listovnik 
deluje kot digitalni repozitorij (raven 3) učenčevih 
dejavnosti, v katerem je mogoče shraniti 
multimodalna besedila. Ob tem pa imajo e-listovniki 
tudi možnost podpreti premik v učenčevi vlogi pri 
sumativnem ocenjevanju od pasivne do aktivne, kar 
so opazili že Knight in drugi (2006):

‘Z e-listovniki je mogoče doseči cilj, ki ga 
marsikatera druga metoda vrednotenja ne 
more; vlogo učenca lahko preobrazi iz pasivnega 
subjekta preverjanja v aktivnega udeleženca, 
saj morajo učenci izbrati primere svojega dela 
v razredu in izven njega za v e-listovnik in, kar 
je morda še najpomembneje, reflektirati tako 
o teh izdelkih kot razlogih za njihovo izbiro pa 
tudi kako ti izdelki demonstrirajo učenje’.8 

Ta pogled podpira tudi Kimball (2005), ki poudarja 
premik v učenčevi vlogi:  ‘pedagogika listovnika 
učence spodbudi, da postanejo dinamični udeleženci 
v lastnem učenju. Učenci tako niso zgolj uporabniki 
sistema, postanejo njegovi avtorji’.9

8  Digital Portfolios Guidelines for beginners. Ministry of 
Education, Wellington, New Zealand ( 2011):  str. 8. Dostop: 15 
apr. 2015.

9  Kimball, Miles (2005) Database e-portfolio systems: A critical 
appraisal. Computers and Composition 22.4: str. 435.

2.2.2 E-listovnik in formativno spremljanje

Pedagogika e-listovnika ima med drugim potencial 
spodbujati in razvijati formativno spremljanje v 
razredu. Platforma podpira povratne informacije v 
obliki dialoga in tako vzpostavlja komunikacijo med 
učencem in učiteljem. To je v skladu s pojmovanjem 
Marshalla in Williama (2006), da je namen 
formativnega spremljanja podpora učenju in naj 
bi bila v proces izmenjave povratnih informacij 
aktivno vključena tako učitelj kot učenec.

Slika 2.3 prikazuje tipičen proces razvoja 
učenčevega dela; v tem primeru pisni izdelek v 
e-listovniku. Ta razvojni proces vključuje vse tri 
funkcije e-listovnikov: ravni 1, 2 in 3.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Na ravni 1 (učenčev repozitorij) lahko učenci 
shranjujejo primerke svojega dela. Ti so lahko 
uporabljeni pri oblikovanju kriterijev uspešnosti, torej 
standardov, po katerih bo delo na koncu presojano, 
da bi ugotovili, ali je bilo uspešno opravljeno, in sicer 
tako s stališča učenca kot učitelja. 

Na ravni 2 (učenčevo delovno okolje) je učenec v 
svojem delovnem okolju vpet v delovni proces in 
lahko poišče povratno informacijo sošolcev, učiteljev, 
staršev, hkrati pa opravi tudi samoevalvacijo.

Ko se ta proces zaključi, lahko učenec demonstrira 
svoje učenje na ravni izdelka in svoj rezultat tudi 
prikaže (raven 3).

2.2.3 Učinkovita povratna informacija

Študija Škotske agencije za kvalifikacije (Scottish 
Qualifications Authority) iz leta 2011 je pokazala, 
da ‘e-listovniki olajšajo učiteljem in ocenjevalcem 
posredovanje povratnih informacij, kar krepi zvezo 
med fomativnim in sumativnim ocenjevanjem in tudi 
med učenjem in spremljanjem nasploh’.11 Platforma 
omogoča tako pismeno kot ustno povratno 
informacijo in lahko vključuje povezave do 
rezultatov dela.

Povratno informacijo je mogoče podati na katerikoli 
stopnji učnega procesa in to pripomore k učenčevemu 
razvoju, oziroma kot sta zapisala Black in Wiliam (1996); 
‘stalna povratna informacija o tem, kako izboljšati učenje 
in dosežke, je nujna za učence … povratne informacije 
morajo dobiti že med samim procesom učenja in ne šele 
v fazi rezultatov.12 Primere povratne informacije skozi 
ves proces lahko prepoznamo v projektu EUfolio, ko 
so učitelji učencem posredovali tako ustne kot pisne 
povratne informacije z namenom podpreti učence na 
njihovi učni poti.

2.2.4 Povratna informacija sošolcev

E-listovniki so priložnost za več dialoga med sošolci 
ter za medsebojno vrednotenje med sošolci. Stefani 
in drugim (2007) ugotavljajo, da ‘so komentarji 
vrstnikov na učenčevo delo izvrstna spodbuda, da 
dvignejo kvaliteto svojega dela in povečajo trud, ki ga 
vložijo vanj. Še več, tisti, ki komentirajo delo drugih, se 

11 Guidance on Using E-portfolios. Scottish Qualifications 
Authority (SQA) (2012): str.18. Dostop: 14. apr. 2015

12 Black, Paul, and Dylan Wiliam (1998) Assessment and classroom 
learning. Assessment in education 5.1: str. 34.

prav tako učijo v procesu komentiranja kot tisti, ki so 
deležni povratnih informacij o svojem delu’.13  Platforma 
e-listovnika omogoča učencem, da svoje delo hitro in 
enostavno dajo v skupno rabo, najsi bo s posamezniki 
ali s skupinami, s čemer pripomore k posredovanju 
vrstniških povratnih informacij skozi ves proces 
učenja. To si je mogoče ogledati v primerih, ki so 
zbrani na EUfolio portalu za usposabljanje učiteljev.

2.2.5 Samoevalvacija učencev

E-listovnik vzpostavlja tudi platformo za 
samoevalvacijo učencev. Učencem pomaga prevzeti 
nadzor nad lastnim učenjem in jih podpira v večji 
avtonomnosti. To zamisel podpirajo raziskave, ki 
so jih opravili Black in drugi (2004): ‘Samoevalvacija 
spodbuja sposobnost delovanja na metakognitivnem 
nivoju … s tem ko učenci sami reflektirajo svoje delo, 
pridobijo pregled nad njim, ki jim omogoča, da ga 
sami vodijo in nadzorujejo’.14

To stalno vradnotenje dopolnjuje potencial, ki ga ima 
e-listovnik kot repozitorij. Gledano skozi perspetkivo 
sumativnega spremljanja v šoli, je ukvarjanje z 
repozitorijem rezultatov v e-listonovnikih proces, ki 
ga vodi učenec. Kot to povzemata Klenowski, Askew 
& Carnell  (2006),  ‘ S tem se izognemo pasti zbiranja 
skupka podatkov; poudarek je na identificiranju in 
analizi učenja in učencu dovoljuje raziskovanje lastnega 
učenja in meta-učnih strategij’. 15

Učenci, ki so bili vključeni v EUfolio pilot, so svoje 
delo reflektirali skozi celotni proces izvajanja nalog 
ali dejavnosti na projektih ter bili udeleženi v 
metakognitvnih procesih in v razmišljanju o svojem 
učenju. Ves čas projekta so učenci lahko zapisovali 
svoje refleksije v e-listovnik in tako podpirali svoje 
prihodnje učenje.

Da bi spodbudili učenčevo samoevalvacijo je bil za 
platformo Mahara razvit modul ‘Moje učenje’. Modul 
podpira učenčevo refleksijo in samoevalvacijo, 
s čemer razvija samousmerjeno učenje. Pregled 
značilnosti vtičnika Moje učenje je podan v Prilogi 3.

13 Lorraine Stefani, Robin Mason et al. (2007) The Educational 
Potential of E-Portfolios: Supporting Personal Development 
and Reflective Learning. str. 66. Dostop: 14. apr. 2015

14 Black, P., Harrison, C., Lee, C.et al. (2004) Working Inside the 
Black Box: Assessment for Learning in the Classroom. Phi Delta 
Kappan, 86 (1): 9-21

15 Klenowski, V., Askew, S., Carnell, E. (2006)  Portfolios for 
learning, assessment and professional development in higher 
education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31: 
3: pg. 274.. Accessed 13 Apr. 2015

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://eufolio-resources.eu/teachers/exemplar-eportfolios/
http://eufolio-resources.eu/teachers/exemplar-eportfolios/
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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2.3 E-listovnik in razvoj veščin 21. stoletja

Kurikuli in pedagoški pristopi so se v zadnjem desetletju spremenili v skladu s spremembami na področju 
dela  in družbenih trendov. Gre za iniciative, ki se trudijo premostiti diskrepanco med svetom izobraževanja 
in svetom dela. Partnerji v projektu EUfolio so preučili vrsto veščin in kompetenc 21. stoletja, ki bi jih 
potencialno lahko razvijali z uporabo e-listovnika v razredu. Projekt se je osredočil na na veščine orisane v 
okviru ATCS (2012), ki veščine 21. stoletja združi v štiri kategorije prikazane na sliki 2.4.

Veščine 21. stoletja (ATCS) Opis – indikatorji

N
ač

in
i m

iš
lje

nj
a

Kreativnost / inovacija • sposobnost ustvarjanja novih in vrednih idej

• sposobnost kreativnega sodelovanja z drugimi

• sposobnost uvajanja inovacij

• sposobnost elaboriranja, izboljševanja in analiziranja lastnih idej

Kritično mišljenje / Reševanje 
problemov / Sprejemanje odločitev

• Učinkovito izražanje misli in idej, v kateremkoli komunikacijskem 
kanalu (ustno, pisno, skozi izdelke ali tehnologije itd.), 
v različnih kontekstih in za različne namene

• Sposobnost slišati misli in ideje drugih

• Izmenjavati mnenja in ponujati povratne informacije

Učenje učenja / Metakognicija • Uporabiti različne tipe sklepanja primerne situaciji

• Misliti sistematično z upoštevanjem interkacije med 
posameznimi deli celotnega problema, da bi ga rešil

• Sprejemati odločitve in sodbe

• Kritično presojati spletne in druge vire

N
ač

in
i d

el
a

Sodelovanje • Učinkovita interakcija z drugimi

• Učinkovito delovanje v različnih skupinah

• Upravljanje skupinskih projektov

• Usmerjanje in vodenje drugih (spoštljiv odnos)

Komunikacija • Sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja 
v maternem in enem tujem jeziku

• Sposobnost prebiranja in razumevanja različnih besedil

• Sposobnost oblikovanja prepričljivih argumentov

• Razvijanje veščin za uporabo pripomočkov (kot 
so zapiski, sheme, zemljevidi ipd.)

O
ro

dj
a 

za
 d

el
o

IKT / Digitalna pismenost • Sposobnost uporaba in ovrednotenja IKT

• Sposobnost rabe in upravljanja informacij na internetu

• Sposobnost kreiranja medijskih produktov (npr. video, audio itd.)

• Sposobnost učinkovite rabe tehnologije

Informacijska pismenost • Sposobnost dostopanja do in vrednotenja informacij

• Sposobnost uporabe in upravljanja z informacijami

• Sposobnost iskanja, zbiranja, urejanja in obdelave informacij

• Sposobnost rabe tehnologije kot orodja za iskanje, 
organiziranje in zbiranje informacij
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Ži
ve

ti
 v

 s
ve

tu

Državljanstvo • Sodelovanje v dejavnostih skupnosti/soseske

• Sposobnost solidarnosti pri zadevah v lokalni ali širši skupnosti

Življenje in kariera • Prilagajanje spremembam

• Fleksibilnost

• Upravljanje ciljev in časa

• Delati samostojno

• Učinkovita interakcija z drugimi

• Učinkovit delo v raznolikih skupinah

• Vodenje projektov

• Usmerjanje in vodenje drugih

Osebna  in družbena odgovornost • Sposobnost komuniciranja

• Sposobnost izraziti svoje nezadovoljstvo na konstruktiven način

• Sposobnost ločevanja med poklicnim in zasebnim življenjem

• Sposobnost slišati in razumeti različna stališča

• Sposobnost za pogajanje

Slika 2.4 ATCS - Opis ključnih veščin 21. stoletja16

Navedene veščine 21. stoletja je potrebno v večji meri vključiti v obstoječe kurikule, s čemer se bo zmanjšal 
trenutni in tudi prihodnji primanjkljaj na področju praktičnih veščin. E-listovniki ponujajo platformo, ki 
nudi oporo razvoju veščin 21. stoletja, in sicer z rabo tehnologij, ki služijo kot katalizator razvoja teh veščin, 
pomembnih za razvoj na učenca osredotočenega učenja.

Ugotovitev, da e-listovniki lahko podprejo razvoj veščin 21. stoletja je utemeljen z raziskovalnimi podatki 
pridobljenimi v projektu EUfolio, ki kažejo, da so učenci udeleženi v pilotu razvijali veščine kot so kreativnost, 
kritično mišljenje, učenje učenja, komunikacija, sodelovanje in IKT pismenost.

16 Binkley, M., Erstad, et al. (2012). Defining 21st Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care. (ur.), Assessment and Teaching of 21st 
Century Skills. str.16-17
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2.4 Ključni premisleki pri uvajanju e-listovnikov

Partnerji v projektu EUfolio so se pri uvajanju e-listovnikov osredotočili na dve ključni perspektivi: pedagoško 
in tehnološko. Orisani sta na sliki 2.5 spodaj, bolj podrobno pa razdelani v gradivu projekta EUfolio - 
Generične funkcionalne specifikacija. 

 

š

ž č

č

ž

š š

č

Slika 2.5 Ključni premisleki pri uvajanju e-listovnikov

2.4.1 Pedagoška perspektiva

Šole, ki so bile vključene v projekt EUfolio so raziskovale potencial e-listovnikov za podporo poučevanja, 
učenja in vrednotenja v razredu in na treh funkcionalnih nivojih, predstvaljnenih v razdelku 2.1 -  Funkcije 
e-listovnika - podpiranje učenčeve refleksije, formativno spremljanje, medvrstniško vrednotenje in 
demostriranje dela učencev; te funkcije so bile vgrajene v učni proces. Učitelji so v podporo tem funkcijam 
razvili učne scenarije, v katere je bila vključena pedagogika e-listovnikov.

2.4.2 Tehnološka perspektiva

Sistem e-listovnika mora zadovoljiti zahteve vseh uporabnikov v šolskem okolju; biti mora zanesljiv, varen, 
odporen in fleksibilen. Šole se morajo najprej odločiti, kako bodo uporabljale e-listovnike, preden se lotijo 
razmisleka o tehničnih oziroma funkcionalnih značilnostih posameznega programskega paketa.

Šole morajo premisliti, katere tehnološke zahteve so nujne za delovanje e-listovnikov (npr. tehnična 
konfiguracija, implementacija ali vzdrževanje). Gradivo projekta EUfolio Generična funkcionalna  specifikacija 
vsebuje nabor tehničnih zahtev za implementacijo e-listovnikov, s čemer pomaga zagotoviti, da bo implentacija 
izvedena v predvidenem času in s predvidenimi stroški. Nujni elementi so v specifikaciji jasno ločeni od funkcij, 
ki jih je smiselno imeti, niso pa nujne, seveda v odvosnosti of tipa listovnika in načrtovane rabe.

Uporabnost e-listovnikov v šolah je trebe tudi spremljati, sploh glede kapacitet, možnosti razvoja in širitve, ko 
šole pridobivajoizkušnje. Slika 2.6 prikazuje ravni razvoja e-listovnikov v šolah. Na višjih ravneh se poudarki 
premikajo od učenca do izzivov, ki jih uvajanje e-listovnikov postavlja šoli. 

http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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E-lisotvnik  je sicer mogoče najprej uvesti kot preprosto spletno stran ali blog učenca, kar pa lahko čez čas 
postane zahtevno za upravljanje s strani šole. Da bi dosegli največji učinek e-listovnika, morajo šole razmisliti 
tudi, kako bo sistem e-listovnika videti v prihodnosti, ko bodo listovniki uvedeni na vsej šoli, za vse učence 
in predmete.

V idealnem primeru bi učenec lahko po končanem šolanju na posamezni šoli svoj e-listovnik lahko  odnesel 
s seboj, kar mu bo ponudilo nastavke in  priložnosti za vseživljenjsko učenje.

č

č
č

š

č č

č
š

č č č
š

č
š

ž č š
ž ž č

Slika 2.6 Ravni razvoja e-listovnika na šolah (prirejeno po Siemensu, 2004)17

17 Siemens, G.(2004)  elearnspace. ePortfolios. Dostop: 15. apr. 2015

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words


2.
 p

og
la

vj
e:

 e
-li

st
ov

ni
ki

 v
 š

ol
sk

em
 k

on
te

ks
tu

20

2.5 Matrika funkcijskih zahtev

Potem, ko smo partnerji v projektu EUfolio preučili pedagoške in tehnološke perspektive uvajanja 
e-listovnikov, smo razvili Matriko funkcijskih zahtev, ki temelji na delu Hartnell-Younga in drugih (2007) 
in  Becte  (2009). Matrika prikazana na sliki 2.7 je sestavljena iz šestih funkcijskih modulov, ki naj bi jih 
vseboval na učenca osredotočen e-listovnik. To so glavne funkcije, načrtovanje, Učenje in razvoj, Refleksija in 
spremljanje, Vrednotenje in tranzicija, vsi osredotočeni na učenca in njegovo delo.

Ti funkcijski moduli so postavljeni na štiri funkcije listovnikov, kot jih identificira Baumgartner (2009), in 
sicer je listovnik namenjen refleksiji, listovnik namenjen prezentaciji, listovnik namenjen vrednotenju in 
razvojni listovnik. Tako nastala matrika ilustrira nabor funkcijskih zahtev, ki so bile relevante za e-listovnike 
v kontekstu projekta EUfolio.

 

Načrtovanje

Vmesnik za 
načrtovanje

Definicije 
standardov za 
kvalifikacije.

 

Opredelitev učnih 
ciljev

 
 

Individualni učni 
načrti

Vrednotenje

Formativno 
vrednotenje

Sumativno 
vrednotenje

Tranzicija

Omogočanje 
tranzicije

Inter- 
operabilnost

Upravljanje 
identitete

 
 

Upravljanje 
uporabnikov in 

vlog

Iskanje in 
navigacija

Upravljanje 
repozitorija/

oblaka

Upravljanje 
dostopa

Upravljanje 
novih medijev

Upravljanje 
poročanja

Upravljanje 
nalog

Kom./Sodel.
(sinh/asinh)

Upravljanje 
lastništva

Podpora 
uporabnikom

Upravljanje e-
listovnikov

Podpora za 
različne naprave

Prisotnost
Sledenje 

spričevalom 

Verifikacija 
dokazov

Ocenjevanje
 

Jedrne funkcije

Zajem in hramba 
dokazov

 Organizacija, 
grupiranje 
dokazov

Posredovanje 
dokazov 

Sledenje 
napredka

Objava dokazov

Refleksija o 
dokazih

Verifikacija 
dokazov

Povratna infor- 
macija učiteljev 

in vrstnikov

Učenje in razvoj

  Refleksija in spremljanje Upravljanje s 
prenosljivostjo

 
 

Načrtovanje 
vrednotenja

R
az
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j

V
re
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ot

en
je

P
re
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nt

ac
ija

R
ef
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ks

ija

Slika 2.7 EUfolio - Matrika funkcijskih zahtev

Matrika funkcijskih zahtev je podrobneje predstavljena v gradivu projekta EUfolio; Generične funkcionalne 
specifikacije.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
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2.6 Razvoj  modela implementacije e-listovnikov

Da bi razvili robusten model integracije tako pedagoških kot tehnoloških vidikov, smo partnerji v projektu 
EUfolio preučili modele uvajanja e-listovnikov v izobraževalnih sistemih številnih držav. Na tej podlagi smo 
razvili model uvajanja e-listovnikov na šole, ki je izpeljan iz šest-stopenjskega procesa, ki ga predlaga britanski 
JISC (Joint Information Systems Committee, 2008).

D
ef
in
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e
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U
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P
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E
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č
č

č
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č
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šč č

Slika 2.8 Šest korakov uvajanja e-listovnika18

JISCov model implementacije (slika 2.8) vodi vrsta načel, ki vključujejo jasno opredelitev namena e-listovnika 
v sami zasnovi in razumevanje izvedb e-listovnikov tako s pedagoškega kot s tehničnega vidika. Pred 
uvedbo e-listovnikov v razredu je nujna pripravljalna faza, v kateri je treba zagotoviti, da učitelji obvladujejo 
vključevanje e-listovnikov v poučevanje in učenje ter integracijo e-listovnikov v poučevanje in učenje  
podpirajo tudi njihovi učni scenariji.

18 Effective Practice with E-Portfolios (2008). JISC. Dostop: 15. apr. 2015

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Da bi zagotovili stalno optimizacijo procesa uvajanja e-listovnkov, je treba vzpostaviti kontinuiran proces 
spremljanja, skupaj z evalvacijo na koncu pilotnega uvajanja. Rezultati te evalvacije bodo pomembno 
pripomogli k uvajanju e-listovnikov v prihodnosti.

Na podlagi ugotovitev projekta EUfolio, smo JISCov model dopolnili v Vodnik za uvedbo e-listovnika v desetih 
korakih (slika 2.9). V skladu s tem vodnikom, se e-listovniki uvajajo ob stalni diskusiji udeležencev ter skozi 
usposabljanja. Vodnik vključuje spremljanje in vrednotenje implementacije, pri čemer podpira nadaljnjo 
evalvacijo in  izboljšave skozi ves proces.

Ugotovitve projekta EUfolio kažejo, da so priprava šole, učiteljev in učencev, kot tudi razvojno delo in podpora 
učiteljem in učencem, nujni za uspešno uvajanje e-listovnikov. Vodnik za uvajane e-listovnikov v desetih 
korakih je bolj podrobno predstavljen v razdelku 3.4.

 

1

2

3

4

7

6

5

8 9

10

Ugotovite namen 
oziroma tip e-
listovnika, ki ga 
boste uvedli

Implementirajte e-
listovnik z učenci

Spremljajte 
uvajanje

Prilagoditev e-
listovnika kurikulu

Evalvirajte 
uvajanje

Pripravite 
funkcijske 
specifikacije za e-
listovnik

Izberite postopke 
in platfofmo za 
uvajanje

Zagotovite 
usposabljanje in 
podporo za 
učence

Zagotovite 
strokovno 
usposabljanje za 
učitelje

Zagotovite stalno 
podporo učiteljem

Slika 2.9 Deset korakov uvajanja e-listovnikov projekta EUfolio 
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3. poglavje: Rezultati pilotnega 
uvajanja v projektu EUfolio
Implementacije e-listovnikov v okviru projekta EUfolio so bile izvedene v petih evropskih državah, in sicer na 
Cipru in Irskem ter v Litvi, Sloveniji in Španiji.

3.1 Kratek opis implementacij

Pet držav, v katerih je bil izveden pilot, je sledilo 
skupnemu pristopu k uvajanju, kot je opisano v 
poročilu implementacije:

 • oblikovanje in  podpora stalnemu 
strokovnjemu izpopolnjevanju sodelujočih 
učiteljev o pedagoških vidikih uporabe 
e-listovnikov v izobraževanju in o tehnoloških 
vidikih uporabljenih platform.

 • trenerji/mentorji/raziskovalci podpirajo 
učitelje v fazi implementacije s hospitacijami 
na šolah in s spletno podporo.

 • zbiranje raziskovalnih podatkov na 
sodelujočih šolah, s katerimi naslovimo 
raziskovalna vprašanja v projektu EUfolio.

Že v začetku smo pričakovali, da bodo 
implementacije v projektu EUfolio raznolike. 
Zato je bilo pomembno, da že od vsega začetka 
vzpostavimo robustne metode za zbiranje in 
analizo podatkov. Udeleženci implementacije so 
vključevali tako člane projektnih skupin EUfolio po 
državah, učitelje in učence na šolah, ki so sodelovali 
v procesu uvajanja e-listovnikov.

3.2 Zbiranje podatkov

V sodelujočih državah je bil uporabljen pristop 
mešanih metod, s katerimi so zbirali tako 
kvalitativne kot kvantitativne podatke, s katerimi 
so se trudili odgovoriti na raziskovalna vprašanja 
projekta EUfolio.

V skladu z zasnovo pilotnega uvajanja v posamezni 
državi, je vsaka od nacionalnih raziskovalnih skupin 
uporabila določene instrumente iz EUfolijevega in-
strumentarija za zbiranje podatkov - vira, ki je bil 
uporabljan ves čas trajanja pilota. Instrumentarij je 
vključeval vprašalnike (pred izvedbo in po njej) za 
sodelujoče učitelje in učence, vprašanja za fokusne 
skupine, dnevnike raziskovalnih protokolov in 
protokole za opazovanje v razredu.

Poročila posameznih držav so bila pregledana 
in analizirana kot vir za pripravo internega 
evalvacijskega poročila. Povzetek rezultatov za vse 
sodelujoče države pa je predstavljen v nadaljevanju.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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3.3 Povzetek rezultatov

Da bi lahko  uspešno uvedli e-listovnike so učitelji 
poročali, da so morali spremeniti način načrtovanja 
in oblikovanja učnih ur. Čeprav so nekateri učitelji 
zatrdili, da zaradi uvajanja in razvoja e-listovnikov 
učencev na izbrani platformi niso sprememenili 
svojih učnih metod, je večina učiteljev morala 
upoštevati več vidikov, ki so vplivali na njihovo 
poučevanje. Ti dejavniki vključujejo:

 • prilagoditev učnih priprav

 • načrtovanje in oblikovanje učnih ur

 • zagotavljanje povratnih informacij 
v izven šolskem času

 • upravljanje večpredstavnostnih vsebin

 • skupno oblikovanje učnih ciljev z učenci.

Dejstvo, da je večina sodelujočih učiteljev izjavila, da 
bodo tudi v prihodnosti nadaljevali z implementacijo 
e-listovnikov v svojih razredih, kaže, da so imeli 
e-listovniki pozitiven učinek na njihovo poučevanje.

Učitelji v pilotu so tudi poročali, da so z 
implementacijo dosegali kognitivne cilje zapisane v 
učnih pripravah, ob tem pa so njihovi učenci v skozi 
ta proces razvijali veščine 21. stoletja, s posebnim 
poudarkom na veščinah refleksije.

Učitelji so tudi zatrdili, da je uvajanje e-listovnikov 
povečalo angažma učencev in njihovo motivacijo, 
posebej pa so poudarili tudi dejstvo, da je angažma 
učencev s platformo kot kaže izboljšal tudi kakovost 
komunikacije v razredu. Uvajanje e-listovnikov je 
učiteljem pomagalo pri kontinuiranem vrednotenju 
učenčevega dela in še posebej pri razvoju učiteljevih 
veščin potrebnih za formativno spremljanje.

Nekateri učitelji so zatrdili tudi, da so jim e-listovniki 
pomagali vrednotiti veščine 21. stoletja pri učencih, 
vendar pa v splošnem ni dovolj dokazov, da bi to 
lahko predstavili kot ugotovitev projekta.

Kratek povzetek rezultatov pilota, skupaj z zaključki, 
izvedenimi iz nacionalniih poročil o pilotnih 
izvedbah, so predstavljeni  v gradivu projekta 
EUfolio: Pilot - rezultati evalvacije.

3.4 Uporaba IKT in e-listovnikov v 
šolah

Glede na evalvacijska poročila udeležencev v pilotu 
projekta EUfolio so z uporabo e-listovnikov prejeli 
novo spodbudo za uporabo IKT pri poučevanju, 
učenju ter vrednotenju.

Učitelji, ki so sodelovali v pilotu so poročali, da so 
z uporabo e-listovnikov v svojih razredih povečali 
uporabo IKT nasploh in svojim učencem pomagali 
razvijati digitalne veščine. Ob tem so učitelji 
navajali tudi, da so z učenci, ko so ti razvijali svoje 
e-listovnike, vzpostavili stike skozi platformo samo, 
kjer se je povečal obseg komunikacije med njimi 
tako v šoli kot izven nje; do platforme so namreč 
lahko dostopali tudi izven šolskega časa.

V splošnem so glede na izkušnje uvajanja 
e-listovnikov v razredu učitelji in ravnatelji našteli 
več predlogov, kako zagotoviti uspešno uporabo 
e-listovnikov v prihodnosti. Konkretno so učitelji 
poudarili pomen primerne infrastrukture na šoli 
in zagotavljanje dostopa za učence tudi izven šole, 
da bi lahko razvijali svoje e-listovnike. Ob tem so 
učitelji navedli, da bi bilo treba več čas namenjega 
usposabljanju učencev za uporabo e-listovnikov. 
Nekateri so predlagali, da bi moral biti e-listovnik 
uveden že v nižjih razredih osnovne šole (najmlajši 
učenci udeleženi v projektu EUfolio so obiskovali 
višje razrede osnovne šole).

Vsi učitelji so zelo poudarili pomen zagotavljanja 
ustreznega usposabljanja za učitelje in učence 
obliki praktičnega strokovnega usposabljanja pred 
uvajanjem ter celovite pedagoške in tehnične 
podpore med procesom uvajanja. Nekateri učitelji 
so poudarili pomen integracije kurikularnih vsebin 
v platformo e-listovnika, kar bi prineslo dodatne 
koristi, predvsem pa olajšalo prihodnja uvajanja.

Spet drugi so navedli, da jim je veliko pomenil 
občutek pripadnosti skupnosti, saj so svoje delo pri 
uvajanju e-listovnikov lahko predebatirali s kolegi. 
Iz tega izhajajo predlogi nekaterih učiteljev, da bi 
nadaljnje uvajanje moralo temeljiti na odločitvi o 
skupni platformi v državi ter da bi informiranje in 
prepričevanje drugih učiteljev k rabi e-listovnikov 
moralo temeljiti na raziskavah.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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3.5 Izzivi projekta EUfolio

Model e-listovnika je v projektu EUfolio, v katerem smo se učenja lotili tako z vidika procesa kot z vidika 
rezultatov, prinesel jasne usmeritve, da so e-listovniki koristni pri poučevanju, učenju ter vrednotenju. 
Uporaba e-listovnika kot učnega procesa je učiteljem in učencem ponudila priložnost, da so dosegli svoje 
učne cilje. Kljub temu pa smo naleteli na vrsto izzivov, ki so pomembno vplivali na uvajanje e-listovnikov:

 • Učitelji so izrazili prepričanje, da so bili 
uspešni pri doseganju kognitivnih ciljev 
in razvijanju veščin 21. stoletja, vendar 
so dokazi, ki bi to prepričanje podpirali, 
nezadostni. Bistvena sprememba v načinu 
vrednotenja njihovih učencev ni bila očitna. 
Večina učiteljev je zatrdila, da je raba 
e-listovnika podprla formativno spremljanje 
dela učencev, vendar pa učitelji hkrati niso 
dovolj podrobno opisali, kako so svoje učence 
ocenjevali formativno. Nekateri učitelji so 
priznali, da potrebujejo nadaljnje vodstvo 
pri evalviranju in vrednotenju dela učencev v 
e-listovnikih in še posebej poudarili težave pri 
vrednotenju veščin 21. stoletja pri učencih.

 • Pomembno je, da imajo učitelji na voljo 
ustrezen nivo pedagoške in tehnične podpore 
pred, med in po uvajanju e-listovnikov. Tudi, 
ko se je proces uvajanja že končal, so bili 
nekateri učitelji še vedno zmedeni glede 
pedagoških vidikov pristopa z e-listovniki.

 • Učitelji, predvsem tisti, ki niso tako 
vešči uporabe IKT v svojih razredih, 
morajo imeti čas, da se seznanijo s 
platformo in imajo v zvezi s tem na voljo 
kontinuirano strokovno usposabljanje, saj 
bodolahko učinkovito uporabili izbrano 
platformo pred implementacijo.

 •

 • E-listovniki morajo biti skladni z nacionalnimi 
kurikuli, da bi olajšali uvajanje. 

 • V projektu smo ugotovili, da je prisotnotnost 
in udeležba IKT koordinatorjev in/ali učiteljev 
IKT nujna v procesu implementacije. Le 
ti naj bi ponudili tehnološko podporo in 
pomoč pri razvoju zahtevanih veščin tako 
pri učencih kot drugih učiteljih na šoli.

 • Ugotovitve projekta EUfolio kažejo na to, 
da je za uspešno integracijo e-listovnikov v 
formalnem izobraževanju na nacionalnem 
nivoju zaželjena skupna platforma  
e-listovnikov, tako da so e-listovniki lahko 
uvedeni v vseh šolah v posamezni državi.

 • Na udeleženih šolah v projektu EUfolio je bilo 
očitno, da morajo učenci imeti na voljo daljše 
časovno obdobje za razvoj e-listovnika in da 
bi morala biti uporaba e-listovnika značilnost 
življenja šole in ne ke določenega omejenega 
obdobja. Predlagano je bilo, da bi se uporaba 
e-listovnikov morala začeti že v nižjih razredih 
osnovne šole in se od tam naprej nadaljevati 
na višjih stopnjah v izobraževalnem sistemu.

 • Primerna infrastruktura, na primer primer 
število in starost računalnikov, mobilnih 
naprav, kvaliteta povezave v internet in 
dostop za vse učence, so bili pomembni 
dejavniki v procesu uvajanja in primankljaj 
na kateremkoli od teh področij je pomenil 
prepreko pri uspešnem uvajanju v razredu.
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3.6 Smernice za šole

Rezultati pilotnega uvajanja e-listovnikov v projektu EUfolio so nakazali več predpogojev za uspešno uvajanje 
e-listovnikov v šolah. Smernice za uvajanje e-listovnikov v desetih korakih so bile razvite na podlagi izkušenj 
iz projekta Eufolio.

1. korak: Ugotovite namen/
tip listovnika, ki ga uvajate

Države so v projektu EUfolio na šolah pilotno uvajale 
e-listovnike različnih tipov glede na namen in glede 
na različne potrebe posamezne države. Nekatere 
države so uporabljale e-listovnike za refleksijo, druge 
skupinske listovnike, spet druge individualne.

Odločitev o namenu in tipu e-listovnika je 
pomemben korak, saj vpliva tako na pedagoške 
kot tehnološke vidike usposabljanja učiteljev. Prav 
tako vpliva na izbiro in konfiguracijo platforme, 
metode spremljanja s strani učiteljev in na celotno 
implementacijo nasploh.

Podrobnejši pregled namena e-listovnikov in 
njihovih tipov najdete v gradivu projekta EUfolio; 
EUfolijev pregled obstoječih politik in praks.

2. korak: Priprava funkcijske specifikacije 
za uvajanje e-listovnikov

Ko se šola odloči za namen in tip e-listovnika, 
se lahko loti priprave funkcijske specifikacije 
platforme, ki jo bo uporabila. Na šoli je treba 
premišljevati o potrebni infrastrukturi. Ob tem naj 
šole razmišljajo tudi o vlogi, ki jo bodo zaposleni 
imeli med uvajanjem.

Podrobneje o funkcijski specifikaciji lahko preberete 
v gradivu projekta Eufolio: Generične funkcijske 
specifikacije. 

3. korak: Izbira in načrtovanje 
postopkov in platforme

Izbira platforme, ki jo bo šola uporabila pri 
uvajanju e-listovnikov je pomembna. Na spletu 
je na voljo več možnosti od preprostih sistemov 
za ustvarjanje spletnih strani ali blogov, do 
sistemov za e-listovnike, tako odprtokodnih kot 
komercialnih. V pilotu EUfolio smo uporabili dve 
platformi: odprtokodno Maharo in Micorsoftov 
Office 365. Šolam so na voljo tudi druge platforme.

Učitelji so v pilotu identificirali več prednosti 
uporabljenih platform: repozitorij za shranjevanje 
datotek, možnosti za skupno rabo, uporabnost na 
različnih napravah, uporabniku prijazni vmesnik, 

varno okolje, neoviran dostop za učence, trajna 
hramba za učence.

4. korak: Zagotavljanje strokovnega 
usposabljanja za učitelje

Priprava in izvedba izčrpnega usposabljanja za 
sodelujoče učitelje je ena najpomembnejših stvari, 
ki jih mora šola zagotoviti, če želi zagotoviti uspešno 
uvajanje e-listovnikov.

Skoraj vsi učitelji v projektu EUfolio so nakazali, 
da je sodelovanje na usposabljanjih tako glede 
pedagoških kot tehničnih vidikov e-listovnikov 
nujno za uspešno implementacijo. Za bolj podroben 
pregled usposabljanja v projetktu EUfolio in s 
tem povezana gradiva namenjena strokovnemu 
usposabljanju prosim obiščite EUfolio pletni portal 
za strokovno usposabljanje.

5. korak: Podpora učiteljem

Analiza podatkov iz pilotne izvedbe je jasno 
pokazala, da so učitelji v projektu EUfolio pričakovali 
stalno pedagoško in tehnično podporo s strani 
strokovnjakov v projektu EUfolio, mentorjev ter 
koordinatorje/učiteljev IKT, in sicer pred in med 
procesom uvajanja.

Učitelji so poudarjali tudi pomen skupinskega 
dela učiteljev, ki e-listovnike uvajajo na šoli (tako 
v fizičnem stiku kot na spletu). Pomembno je torej 
zagotoviti, da imajo učitelji, ki uvajajo e-listovnike, 
podporo tako v pedagoškem kot tehničnem 
vidiku uvajanja. In sicer z dostopnimi viri tako na 
papirju kot na spletu, s sodelovanjem s skupnostjo 
praktikov ter z individualizirano in osebno podporo 
s strani mentorjev in  drugih strokovnjakov na 
področju e-listovnikov, ki delujejo na nacionalnem 
nivoju.

Podrobnejši pregled podpore učiteljem med 
uvajanjem najdete na spletnem portalu Eufolio za 
strokovno usposabljanje. Zainteresirani učitelji se 
lahko prijavijo tudi na omrežje praktikov pilotnih šol 
in učiteljev: www.yammer.com/eufolio za nadaljnjo 
razpravo in povratne informacije.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://mahara.eufolio.eu/view/view.php?id=10270
http://eufolio-resources.eu/
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://www.yammer.com/eufolio
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6. korak: Usposabljanje učencev

Učitelji, ki so med pilotno izvedbo razvijali svoje 
lastne veščine glede uporabe IKT v razredu, so 
povedali, da jim je razvijanje IKT veščin pri učencih 
pomenilo precejšnjo obremenitev.

Učitelji v pilotu Eufolio so predlagali, da bi morali 
učence na podorčju IKT usposabljati za to 
usposobljeni strokovnjaki oziroma ljudje vešči 
uporabe IKT in naj učenci svoje listovnike tehnično 
obvladajo, preden jih začnejo uporabljati pri 
specifičnih predmetnih zahtevah.

V tehničnem smislu so se učenci v splošnem dobro 
znašli med posameznimi funkcijami platforme in so 
izkazali visok nivo tehničnega znanja.

Kljub temu pa se je izkazalo, da so učenci imeli več 
težav z refleksijo v svojih e-listovnikih. To pomeni, 
da so pogosto preskočili vpoglede v lastni proces 
učenja, kar kaže na to, da učenci na tem področju 
potrebujejo podporo in ustrezno teoretično podlago 
pred in med procesom uvajanja e-listovnikov, 
vključno z dodatnim tehničnem usposabljanju.

7. korak: Prilagajanje uporabe e-listovnika 
nacionalnemu kurikulu

Mnoge učitelje je skrbelo dejstvo, da je prvotno 
uvajanje e-listovnikov precej zamudno, zato so 
predlagali, da je treba pristop z e-listovniki uskladiti 
z določili nacionalnega kurikula.

Da bi integrirali e-listovnike, morajo učitelji 
spremeniti način priprave učnih ur. Modifikacije 
so na primer potrebne zaradi dejavnosti, ki v 
e-listovnikih potekajo izven šolskega časa, zaradi 
načrtovanja dela v računalniških učilnicah (in 
ustreznih rezervacij, če je potrebno) in zaradi 
premislekov glede razvijanja veščin 21. stoletja v 
prihodnje.

8. korak: Uvajanje v razredu

Učitelji so poudarili pomen izmenjave učnih priprav 
in ciljev z učenci pred in med implementacijo, 
saj je eden izmed ciljev projekta EUfolio razvoj 
samoregulacije in veščin postavljanja ciljev. Zato 
je bistvenega pomena načrtovanje in organizacija 
uvajanja e-listovnikov in njihove rabe tako v kot 
izven učilnice z namenom podpore učenčeve 
samoregulacije in njegovega lastnega učnega 
tempa.

Učenčeve dejavnosti naj bodo izbrane tako, da bo 
lahko učenec dokumentiral svoje učenje v katerikoli 
platformi, ki bo v rabi. Učitelji morajo zagotoviti, da 
bodo učenci imeli dostop do računalnika oziroma 
druge mobilne naprave ter dostop do interneta, 
s čemer bo zagotovljen nadaljnji razvoj njihovih 
e-listovnikov.

Eden izmed glavnih problemov, s katerimi so se 
srečali učitelji v projektu EUfolio, je bil pomanjkanje 
primerne infrastrukture, ki je omejevala dejavnosti 
učencev in ovirala uvajanje. Učne priprave in 
primere e-listovnikov lahko najdete na spletnem 
portalu EUfolio za strokovno uposabljanje.

9. korak: Spremljanje implementacije

Imenovanje mentorja/strokovnjaka za e-listovnike, 
ki je bil učiteljem na voljo med projektom, je bilo 
zelo pomembno. Strokovnjak na takšnem položaju 
ima tudi vlogo nadzora nad procesom uvajanja. 
Na ta način je mogoče težave zaznati zgodaj v 
procesu uvajanja in tako zagotoviti razreševaje tako 
tehničnih kot pedagoških zadreg.

10. korak: Evalvacija uvajanja

Pomembno je, da se celoten proces implementacije 
spremlja od začetka do končnih rezultatov. Med 
procesom implementacije je pomembno pridobiti 
podatke, na podlagi katerih je mogoče dobiti 
povratne informacije za izboljšave, ki jih je mogoče 
opraviti na posameznih elementih in jih ni bilo 
mogoče upoštevati v zgodnejših fazah.

Končni izzidi skupaj s podatki iz implementacijskega 
procesa bodo pomagali vsej šoli razumeti omejitve 
in priložnosti, ki izhajajo iz uporabe e-listovnikov. 
Predlagamo, da šole pri zbiranju evalvacijskih 
podatkov uporabijo mešane metode, in sicer 
tako kvantitativne kot kvalitativne med učenci kot 
med učitelji (in drugimi udeleženci uvajanja), da bi 
lahko odgovorili na vprašanja, ki so pomembna za 
iniciativo e-listovnika na šoli.

EUfolio instrumentarij za zbiranje podatkov vsebuje 
vrsto instrumentov za zbiranje podatkov, ki bi lahko 
bili uporabni za šole.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Poglavje 4: Povzetek premislekov 
pri uvajanju modela e-listovnika na 
nacionalni, regionalni in šolski ravni 
Poglavje povzema vprašanja in izzive, ki so potrebni pri obravnavi uvajanja e-listovnika na nacionalni, 
regionalni ali šolski ravni. Ugotovitve temeljijo na raziskavah in rezultatih projekta EUfolio.

4.1 Smernice – tri ravni 

Usmeritve in svetovanje za uvajanje e-listovnika je 
potrebno na treh ravneh izobraževanja:

 • nacionalna

 • regionalna in

 • šolska raven.

 

4.2 Nacionalna raven 

Nacionalne strategije o uporabi digitalne tehnologije 
v izobraževanju in obstoječe kurikularne prioritete 
je treba upoštevati, preden se odloča o uvajanju 
e-listovnika. Razvoj informacijskih okolij in orodij 
na šolski ravni mora celostno podpreti učne načrte 
in biti skladno s strategijami na tem področju. 
Nacionalna politika, ki prepoznava in podpira 
inovativno uporabo tehnologije v razredu, bo 
olajšala uvajanje e-listovnika na regionalni in šolski 
ravni.

Strategi bi morali spodbujati razvoj infomacijskih 
okoljij in orodij, ki omogočajo učiteljem, da hitro, 
enostavno in fleksibilno ustvarjajo ustrezno 
poučevanje, učenje z IKT in gradijo razvojna okolja 

ocenjevanja. Kjer je mogoče, bi morala ministrstva 
za šolstvo podpirati in spodbujati raziskave na 
področju ocenjevanja ključnih kompetenc 21. 
stoletja in razvijati nove tehnološke rešitve. Na 
nacionalni ravni je treba promovirati prednosti 
uporabe e-listovnika na različnih ravneh, bodisi 
regionalni ali šolski ravni.

Viri za informiranje in usmerjanje regij in šol za 
uvajanje e-listovnika morajo biti na voljo s strani 
nacionalnih politik. Viri bi morali vključevati 
vzorčne primere in scenarije kot orodje za podporo 
odločanju, da bi vse zainteresirane strani bolje 
razumele učinkovito vlogo e-listovnika v razredu.

Uspešno uvajanje modela e-listovnika zahteva 
tudi, da imajo učitelji določeno raven digitalne 
pismenosti (znanje in izkušnje s področij, ki niso 
nujno tradicionalno povezane s pedagoško prakso), 
na primer pravice intelektualne lastnine, varnost 
in zasebnost itd. Priporočljivo je, da nacionalni 
oblikovalci politik zbirajo podrobne informacije in 
sezname potrebnih opravil za uporabo pri uvajanju 
na regionalni ali šolski ravni kot tudi vzporedne 
možnosti strokovnega razvoja učiteljev.
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4.3 Regionalna in šolska raven 

Da bi zagotovili, da se model e-listovnika ujema s 
posameznimi potrebami izobraževalnega sistema, 
je priporočljivo, da se pred izvajanjem velikih 
projektov izvajajo pilotni projekti, v okviru katerih se 
zbirajo dodatne informacije, ki temeljijo na dokazih. 
Rezultati pilotnega izvajanja bi morali zagotoviti 
regijam in šolam potrebna znanja za uvajanje 
lastnih varnih sistemov, da so izvedeni pilotni 
modeli e-listovnika primerni za njihov kontekst.

Pilot naj bi zbiral rezultate izvajanja z uporabo 
različnih metod (vprašalniki, pripombe, zgledi 
e-listovnikov, forumi, usmerjevalne skupine z 
različnimi deležniki). Obseg takšnih modelov so na 
voljo na portalu virov EUFolio (EUfolio porta gradiv 
za usposabljanje).

Prosimo, upoštevajte, da je treba rezultate 
dokumentirati na strukturiran način, da se zagotovi 
povzetek, kaj je bilo dobro in kaj je treba izboljšati.

 

4.4 Izzivi uvajanja 

Eden od glavnih vidikov pri uvajanju e-listovnika 
je razpoložljivost ustreznega strokovnega razvoja 
učiteljev. To je razvijajoče se področje, kjer trenutno 
primanjkuje strokovne prakse in znanja, zato je 
treba učitelje spodbujati k povezovanju in izmenjavi 
dobre prakse. To je lahko na nacionalni, regionalni 
ali šolski ravni.

Spodbujenih je bilo veliko praktičnih primerov 
ocenjevanja ob podpori IKT v šolah, vendar z 
majhnim številom učiteljev, ki se z navdušenjem 
prodorno ukvarjajo z IKT na področju ocenjevanja. 
Za vzpostavitev dobre prakse in vključevanje 
e-listovnika je treba zagotoviti ustrezno podporo 
učiteljem ter jih spodbujati, da izmenjujejo izkušnje, 
razvijajo dobre prakse in mehanizme vzajemenega 
vrednotenja svojih dejavnosti.

Druga vprašanja za obravnavo so ravni interop-
erabilnosti med sistemi, lastništva in pravic 
intelektualne lastnine ter varnosti in zasebnosti. Ta 
vprašanja so obravnavana spodaj.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
http://eufolio.eu/docs/EUfolio_Data_Collection_Toolkit_revised.pdf
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4.5 Zagotavljanje učinkovitosti e-porfolija 

Obstajajo številna vprašanja, ki jih je treba upoštevati, da bi sistematično in učinkovito vzpostavili e-listovnik 
v evropske razrede. Ti koraki so primerni za vse ravni izvajanja: na nacionalni, regionalni in šolski ravni.

1.  Sistemski pregled

Določiti cilje in se odločiti o pristopih:

 • identificirati obstoječe strateške 
izjave, ki se nanašajo na uporabo 
e-listovnika v vaši regiji ali v šoli;

 • razmisliti o pozitivnih in negativnih 
vidikih strategije izvedb e-listovnika;

 • identificirati ključne strateške odločitve;

 • pregled uspešne strategije 
izvajanja e-listovnika;

 • povzeti in združiti pridobljene izkušnje.

2. Strategije ocenjevanja

Opredeliti strategijo ocenjevanja za uvajanje 
e-listovnika v večjem obsegu s poudarkom na 
naslednjih temah:

 • določiti cilje kurikula in ocenjevanja skupaj s 
procesi poučevanja, učenja in ocenjevanja;

 • določiti predmete, v katere se 
vključuje e-listovnik;

 • določiti obliko e-listovnika, ki zajema vrsto 
vprašanj in izzivov, ki jih je treba obravnavati;

 • za glavne funkcionalne elemente uvedbe 
e-listovnika v šolah specificirati različne 
ravni zmogljivosti oz. kapacitet.

3.  Potrebne kapacitete

Dokumentirati cilje za izvajanje, vključno s:

 • prioritetami politik;

 • kontekstom učenja (kurikularne teme, 
krajši tečaji, učni cilji, ključne veščine, 
predmetna znanja, vseživljenjsko 
učenje in osebni razvoj itd.);

 • potrebo po profesionalnem razvoju;

 • potrebo upravljanja šole (sestanki z 
zainteresiranimi deležniki itd.);

 • potrebo po učnih materialih/artefaktih, modelih 
in demonstracijah, učnih pripomočkih, itd;

 • pričakovanimi dosežki in rezultati.

4.  Načrtovanje aktivnosti

Oris operativnega načrta za izvajanje, vključno z:

 • izbiro ustreznih pilotnih skupin v šolah;

 • oceno strategije, načrta in potrebnih gradiv;

 • profesionalnim razvojnim načrtom;

 • načrtom upravljanja šole;

 • pedagoškim načrtom za delo v razredu;

 • strategijo potrebnih platform in načrtov 
(funkcije in potrebna podpora za vse skupine);

 • načrtom rezultatov (artefakti in 
sposobnost preživetja uvajanja);

 • načrtom uvajanja in odgovornosti;

 • načrtom kakovosti in evalvacije.

5.  Načrtovanje platforme

Uvajanje tehnoloških platform, vključno s:

 • podrobnim načrtom izdelave;

 • razvojem;

 • testiranjem modulov;

 • integracijo, konfiguracijo in namestitvijo;

 • končnim testiranjem.

6.  Piloti in zagotavljanje kakovosti

Zajema vsaj naslednje dejavnosti:

 • vodenje pilota za zbiranje dokazov na 
podlagi pridobljenih informacij pred 
izvedbo obsežnega uvajanja;

 • zbiranje rezultatov pilotnega izvajanja na 
različne načine (vprašalniki, pripombe, 
zgledi portfolijev, forumi, fokusne 
skupine z različnimi deležniki);

 • dokumentiranje rezultatov na strukturiran 
način, da se zagotovi usrezen povzetek o tem, 
kaj je šlo dobro in kaj je potrebno izboljšati;

 • pogovoriti se o rezultatih na različnih ravneh, 
da bi obogatili uporabnost rezultatov;

 • prilagoditi in spremeniti za prihodnje 
širše izvajanje, če je potrebno.

Gornje smernice vsebujejo koristna vprašanja o uvajanju e-listovnika in tudi seznam potrebnih opravil

(za podrobnosti glej Dodatek 1) za pomoč pri izvajanju. Omenjeni dokumenti so še posebej koristni na šolski ravni.
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Zaključek
Da bi ustrezno olajšali in pripomogli k prihodnjim 
ekonomijam obsega in standardov dela, bi 
morali biti načini učenja večplastni, interaktivni in 
prilagojeni hitremu tempu. Poleg tega današnji 
ućenci zahtevajo osebno učno izkušnjo, ki sega 
onstran tradicionalnih meja in vključujejo socialna 
omrežja, sošolce in vrstnike, učitelje, strokovnjake 
in celo zunanje strokovnjake.

Po vsej Evropi je e-listovnik prepoznan kot kanal 
omenjenih novih zahtev učenja, zelo saj poudarja 
individualizirano samoocenjevanje in tudi dokaze 
učenčevih dosežkov. E-listovnik, kadar se uporablja 
kot rezultat in proces, je orodje, ki omogoča učenje 
z refleksijo in vseživljenjsko učenje.

Pospešujejo tudi neprestano formativne in 
sumativne metode ocenjevanja, kjer lahko učitelji 
raziskujejo in izboljšujejo razrede in programe, ki 
temeljijo na dosežkih učencev ter jasno opredeljenih 
učnih ciljev in standardov.

Vodnik prikazuje oblikovalcem politik in praktikom, 
kako se pripraviti, olajšati, uvajati, izvajati in 
vrednotiti sistem e-listovnika v posameznih šolah, 
pa tudi strategom in drugim strokovnjakom na 
regionalni in nacionalni ravni.

V idealnem primeru bi morali o vodniku obvestiti 
izvajalce številnih e-listovnikov po vsej Evropi. 
Kakorkoli je potreba po uvajajanju e-listovnika vse 
večja, zato je nujno, da se stalno spremlja dejavnosti 
in se vodnik nadgrajuje (eden izmed načinov 
je preko skupnosti praktikov spletnem okolju 
Yammer), kot tudi izzivi, s katerimi se srečujejo 
na uravnavanja procesa uvajanja z bodočimi 
uporabniki e-listovnika. Boljše bo usklajevanje med 
modeli e-listovnika za posebne namene in potrebe, 
bolj gladko bo potekalo uvajanje procesa.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Priloga 1 - Pomembno pri uvajanju e-listovnika
Seznam potrebnih opravil je bil razvit kot vodilo skozi postopek uvajanja e-listovnika na šolah. To izhaja 
iz seznama potrebnih opravil JISC za uvajanja e-listovnika19. Nadaljnje izvedbene smernice so na voljo v 
gradivu projekta EUFolio: EUfolio procesne specifikacije (EUfolio Process Specification).

Učiteljska praksa

• Kaj je namen e-listovnika?

• Kateri učni cilji bodo obravnavani?

• Kdo je primarno občinstvo e-listovnika?

• Kakšna je vloga učiteljev in učencev?

• Kako se bodo učenci naučili, kako učinkovito razmišljati o svojem delu?

• Kdo bo zagotovil povratne informacije na podlagi kakovostne refleksije?

• Kako se bo ocenjeval e-listovnik (ocenjevanje portfolija)? 

• Kako so bodo rezultati povezovali z učnim načrtom (za ocenjevanje portfolija)?

Zagotavljanje kakovosti

• Katere so glavne aktivnosti zagotavljanja preglednosti ocenjevanja? 

• Kako zagotoviti notranje in zunanje preverjanje ocenjevanja?

 

Lastništvo in avtorske pravice

• Kako bo sistem e-listovnika overjal, da je bilo vse opravljeno delo, 
dokumentacija in demonstracija ustvarjena s strani avtorja?

• Kdo je dejanski lastnik artefaktov v zbirki datotek?

• Kako bo zaščitena intelektualna lastnina, uporabljena v e-listovniku?

• Kaj je lahko in kaj ne more biti vključeno v e-listovnik? 

• Kdo je lastnik zapisov učencev (prepis)?

 

19 http://www.jiscinfonet.ac.uk/checklists/implementing-e-portfolios/

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Varnost in zasebnost

• Katere politike morajo biti vzpostavljene za urejanje dostopa do informacij, 
varnosti in zasebnosti? Kako bodo pod nadzorom?

• Kako bodo “podpisana” upoštevana pravila Zakona o varstvu podatkov v primeru večjega obsega e-listovnikov? 

• Kaj so vprašanja, povezana z mlajšimi uporabniki sistema e-listovnika od 18 let?

• Kakšen napredek se lahko izvede z enotno matično številko?

• Lahko sistem ohrani visoko raven varnosti? To pomeni, da bodo osebni podatki varovani in varni pred hekerji? 

 

Razvoj in podpora

• Kdo bo zagotovil podporo in razvoj kadrov? 

• Se je z učitelji posvetovalo o vrsti razvoja, kakršnega si želijo? 

• Kakšna je vloga učiteljev in kakšna je vloga podpornega osebja, na primer, 
poklicni svetovalci za uvajanje in uporabo e-listovnika? 

• Kdo bo pokazal učencem kako uporabljati sistem?

• Bo to postal program institucije (npr. šole),  ali bo to ostala odgovornost učitelja?

• Kako verjetno je, da bodo učenci sprejeli in uporabljali sistem e-listovnika?

• Bo sistem dovolj uporabniku prijazen za usvojitev?

 

Infrastruktura in programska oprema

• Kako se bo integracija informacijskega sistema upravljanja šole (MIS) ali virtualno 
učno okolje (VLE) uskladilo z e-listovnikom in kdo bo to naredil?

• Se lahko zmogljivost in zbirka serverja poveča ob povečanju števila uporabnikov e-listovnika v določenem času?

• Kateri moduli, vtičniki in formati datotek ter brskalniki bodo potrebni ali podprti? 

• Katere tehnologije se bodo uporabljale za uporabo brez povezave za 
prenos e-listovnika, da ga lahko avtorji vzamejo s seboj? 

• Kateri sistemi varnostnih kopij (back-up) so vzpostavljeni za zagotavlajnje 
celovitosti obratovanja in obnovitev ob nesrečah? 

• Ali je sistem e-listovnika enostaven za uporabo? Preprost vmesnik, enostavno nalaganje, prikazovanje 
in urejanje podatkov zahteva minimalen nadzor učiteljev v okviru vzdrževanja sistema? 

• So viri zlahka dostopni učencem, da posodobijo svoje e-listovnike? 

• Ali je sistem dostopen deležnikom, kot so učitelji, sošolci in starši, za ogled/povratne informacije/ vrednotenje?

• Ali lahko sistem sprejme več formatov? 

• Ali je mogoče naložiti različne medije, kot so besedilo, grafika, avdio, video posnetki, datoteke, baze podatkov, 
navidezna resničnost itd. Ali je lahko vsebina e-listovnika berljiva oz. jo je možno izvoziti v druge sisteme?

• Kako bodo vneseni podatki za namene e-listovnika uporabljeni na druge načine in z drugimi sistemi?
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Podpora in razširljivost

• Bo infrastruktura ustrezna za usposabljanje učencev in administratorje? Kako uporabiti sistem e-listovnika? 

• Bo na voljo ustrezna “on-line” pomoč, ali bo potrebna pomoč osebja?

• Kako se bodo podatki vzdrževali skozi čas? 

• Katere politike so potrebne za prenos ali brisanje e-listovnika? 

• Kako se bo upravljajo z dolgoročnimi zahtevami za skladiščenje? 

• Lahko sistem deluje ustrezno: ko njegova uporaba raste in se širi zbirka oz. skladiščenje?

• Bo zagotovljeno ustrezno osebje za razvoj, uvajanje in vzdrževanje sistema?
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Priloga 2 - Pregled pilotnega uvajanja EUfolio 
Cilj projekta EUfolio je bil izvedba pilotnih modelov e-listovnika evropskih izobraževalnih okoljih in tako 
obveščati in podpirati uvajanje in izvajanje inovativnih učnih-okolij v učilnicah z uporabo IKT.

V letu 2014 so bile preizkušene pilotne izvedbe e-listovnika na šolah v petih državah: Ciper, Irska, Litva, 
Slovenija in Španija (Galicija).

Pred pilotne dejavnosti

EUfolio delavnica za izobraževalce izobraževalcev v oktobru 2013 na Donavski univerzi v Kremsu in v 
organizaciji ciprskega Pedagoškega inštituta je predstavila projekt EUfolio šolskim mentorjem v pilotnih 
državah. Mentorji so bili opremljeni z gradivi in materiali za nadaljnje usposabljanje za uporabo e-listovnika 
in priporočili za njihovo uporabo v razredu.

Od novembra 2013 do januarja 2014 so se učitelji iz pilotnih šol udeležili številnih delavnic nadaljnjega 
usposabljanja kot priprava na pilotno fazo. Predstavljeni so bili s koncepti e-listovnika za formativno 
spremljanje in ocenjevanje ter razvili so lastne e-listovnike. Načrtovali so uporabo e-listovnikov v pilotnih 
razredih in se dogovorili o uvodnih aktivnostih za začetek pilotov v januarju/februarju 2014.

Piloti na šolah

Skupaj je v pilotni izvedbi v letu 2014 sodelovalo 72 šol. Pilotno uvajanje je bilo izvedeno v dveh fazah: faza 
1 med januarjem in majem 2014 in faza 2 med spetembrom  in decembrom 2014. Šole so imele v pilotu na 
izbiro dve platformi za e-listovnike in zagotovljena je bila podpora za vzpostavitev uporabniških računov tako 
za učence kot za učitelje, kjer je bilo to potrebno. Primeri učnih dejavnosti so bili na voljo skozi vso pilotno 
fazo, skupaj s predlaganimi načini uvajanja, ki so utemeljene na generični funkcijski specifikaciji projekta 
EUfolio. V spodnji tabeli so zbrani ključni parametri pilotnega uvajanja e-listovnikov v projektu EUfolio.

Držav Števio šol
Število 

usposobljenih 
učiteljev

Število učiteljev 
v pilotu

Število učencev v 
pilotnih razredih

Ciper 6 31 18 342

Irska 26 54 52 1,325

Litva 10 42 20 441

Slovenija 15 78 73 807

Španija 15 31 33 1,183

Skupaj 72 236 194 4,098
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Pilotno uvajanje

Glede na način uvajanja, so posamezne države uporabile različne instrumente zbrane v gradivu EUfolio 
instrumentarij za zbiranje podatkov. Instrumetarij je vključuje več instrumentov kot so pre- in post- vprašalniki 
za učence in učitelje, vprašalniki za fokusne skupine, raziskovalne dnevnike in protokole za opazovanje v 
razredu. Pilotne države so uporabile tako kvantitativne kot kvalitativne metode pri oblikovanju nacionalnih 
evalvacijskih poročil, s katerimi so naslavljala naslednja raziskovalna vprašanja:

 • Kakšen je bil učinek uporabe e-listovnikov pri poučevanju, učenju in vrednotenju v državi?

 • Kako lahko uporaba modelov e-listovnika pripomore k učenju 
ob uporabi IKT za učence in učitelje v državi?

 • Katere so ključne politične odločitve in dejavnosti implementacije (akcijski načrti), 
ki jih zahteva uspešna aplikacija strategije e-listovnikov v državi?

 • Katere so ključne specifikacije, ki so potrebne za oblikovanje modelov e-listovnikov?

Primeri e-listovnikov učencev in študije primerov šol so na voljo na EUfolio spletnem portalu za strokovno 
usposabljanje.

Rezultati evalvacije pilota

EUfolio gradivo  Rezultati EUfolio evalvacije rezultatov (EUfolio Pilot Evaluation Results), povzema izkušnje 
uvajanja e-listovnikov v razrede in vsebuje rezultate raziskave. Rezultati so bili zbrani na podlagi individualnih 
poročil posameznih držav v pilotu. Za vsako od raziskovalnih vprašanj so bili zbrani podatki držav, za 
ilustracijo pa so bile navedene tudi nekatere izkušnje učiteljev in učencev iz procesa uvajanja v razredu. 
Vsako od raziskovalnih vprašanj je opremeljeno s podatki iz vsake od sodelujočih držav.

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
http://eufolio.eu/docs/PilotEvaluationResults.pdf
https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/benefits-e-portfolios-students-and-faculty-their-own-words
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Priloga 3 - Zavihek (modul) ‘Moje učenje’
Zavihek Moje učenje smo razvili za spletno aplikacijo Mahara, z namenom da bi le-ta usmerjal in spodbujal 
samorefleksijo in samovrednotenje učenja in s tem spodbudil učenčevo avtonomno in samousmerjajoče učenje. 
Zavihek Moje učenje smo umestili v predel “Vsebina učenčevega listovnika” in je sestavljen iz petih elementov.

Zaslonske slike razdelka Moje učenje, nastale pri pouku Psihologije (Slovenija)

Rupnik Vec in Novak (2014)20 opisujeta pet elementov zavihka Moje učenje:

 • predznanje

 • učni cilji

 • strategija učenja

 • dokazi o učenju

 • samoevalvacija

Učenci izpolnjujejo razdelke predznanje, učni cilji, učna strategija in možna dokazila o učenju pred nizom 
učnih dejavnosti, ki jim omogočajo uresničitev cilja. Zadnji razdelek pa izpolnjujejo po opravljenih nalogah.

Predznanje

Clarke (2008)21 in Pintrich (2005)22 poudarjata pomen ozaveščanja predznanja in preteklega učenja v učnem 
procesu. Učenec uporablja ta segment zavihka Moje učenje z namenom, da reflektira in ubesedi svoje 
aktualno poznavanje in razumevanje učne teme. Pri razmišljanju o svojem predhodnem znanju učenci 
sodelujejo v kognitivnem procesu, ki podpira določanje individualiziranih učne cilje.

20  Rupnik Vec, T & Novak, L (2014) ePortfolio as a Tool for Formative assessment of Knowledge and Skills. Epic 2014
21  Clarke, S. (2008). Active Learning through Formative Assessment. London: Hodder Education.
22  Pintrich, P.R. (2005). The role of goal orientation in self-regulated learning. V.M. Boekaerts, P.R. Pintrich in M. Zeidner (ur.), Handbook 

of Self-Regulation (str. 451-502). San Diego: Academic Press.
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Učni cilji

Hattie in Timperley (2007)23 predlagata tri 
vprašanja, ki usmerjata učenčevo učenje:

 • Kaj želim doseči?

 • Kako bom to dosegel?

 • Kaj naj storim v naslednjem koraku?

Prvo vprašanje “Kaj želim doseči?” se nanaša na 
učne cilje. Učenci si zastavijo to vprašanje, da bi 
identificirali, kaj se nameravajo naučiti tekom 
določene dejavnosti oz. niza dejavnosti. Te cilje 
zapišejo. Učne cilje povežejo s kriteriji uspeha in 
zastavijo smernice za svojo učno pot.

Učne strategije

To polje v zavihku Moje učenje se nanaša na 
drugo vprašanje Hattija in Timperleyja (Kako bom 
to dosegel?”). Učenci za posamezno dejavnost v 
sodelovanju z učiteljem in/ali sošolci oblikujejo 
kriterije uspešnosti in jih uporabijo pri načrtovanju 
strategije svoje učne poti. Ta strategija obsega 
načrtovanje učenja glede na predznanje in 
oblikovane učne cilje.

Dokazi o učenju

Dokaze uporabi učenec za prikaz lastnega 
napredovanja v učenju in znanju. V tem razdelku 
zavihka Moje učenje v Mahari učenec načrtuje, kako 
bo dokazal svoje učenje oz. kako bo dosegel svoje 
cilje, obenem pa te dokaze dejansko zbira.

Samovrednotenje

Black in Wiliam (1998)24 poudarjata, da je samovred-
notenje učenca bistveni element formativnega 
spremljanja in vrednotenja. V tem razdelku 
zavihka Moje učenje v Mahari se učenec ozre 
nazaj na svojo učno izkušnjo in razmišlja o svojih 
učnih ciljih in o tem, kako uspešno jih je uresničil. 
Učenci vrednotijo svoje učenje glede na oblikovane 
kriterije uspešnosti. Ta proces učencu omogoča, da 
načrtuje svoje nadaljnje učne cilje in korake učenja, 
to pa je v soglasju s tretjim vprašanjem Hattieja in 
Timperleyja, namreč: “Kaj bo moj naslednji korak?” 

23  Hattie J, & Timperley, H (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research. 77(1), 81-112.
24  Black, P and Wiliam, D 1998, Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. School of Education, King’s      

 College, London, UK.

Sample My Learning Activities

Primer izpolnjenega zavihka Moje učenje (pri pouku 
angleškega jezika učiteljice Petre Mikeln, OŠ Polje, Slovenija) 
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