
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept vključevanja ključne kvalifikacije 
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Vloga in pomen ključne kvalifikacije 
 

Z informacijsko-komunikacijskim opismenjevanjem dijaki pridobivajo znanje iz poznavanja 

in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike in komunikacij, razvijajo sposobnosti 

iskanja, zbiranja, hranjenja, obdelave, uporabe in prenosa podatkov pri oblikovanju in 

podajanju relevantnih informacij. To odpira dijakom in dijakinjam možnost, da pridobijo tisto 

znanje informacijsko-komunikacijske pismenosti, ki je nujno potrebno pri nadaljnjem 

izobraževanju, za življenje in delo v informacijski družbi. 

 

 

Globalni cilji ključne kvalifikacije 
 

Z informacijsko-komunikacijsko pismenostjo dijaki: 

 

• spoznavajo osnove informatike ter vlogo in pomen informacije in informacijske 

tehnologije v sodobni družbi; 

• spoznajo in znajo uporabljati računalniško tehnologijo in programsko opremo na področju 

komunikacij; 

• pridobivajo temeljno znanje, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo 

sodobne računalniške in informacijske tehnologije za zadovoljevanje potreb informacijske 

družbe;  

• razvijajo sposobnosti za učinkovito in uspešno iskanje, vrednotenje, hranjenje, obdelavo, 

prenos in uporabo podatkov; 

• razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko predstavitev,  prenos in podajanje 

informacij in podatkov  ter spoznavajo merila za vrednotenje le-teh; 

• razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine  (varstvo podatkov); 

• bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno strokovno izražanje v slovenskem 

jeziku. 

 

 

Temeljne zmožnosti 
 

Temeljne zmožnosti, ključne kvalifikacije so razporejene na dve ravni: kot osnovne temeljne 

zmožnosti (osnove informatike in komunikacij, informacijsko-komunikacijska 

tehnologija, predstavitev informacije, prenos in podajanje informacij in podatkov). 

Dijaki pridobijo temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje in uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Z izbirnimi temeljnimi zmožnostmi (pisna, slikovna in zvočna 

predstavitev informacije – podatka ter večpredstavnostna) pa se to znanje spiralno 

nadgradi, poglobi in razširi. Vendar pa moramo v učni proces vključiti vse; med seboj se 

dopolnjujejo, krepijo in nadgrajujejo, saj gre za celosten program poklicne šole, tj. dveletnih 

in triletnih poklicnih programov. 

 

Področje Pomembnost izbirnih zmožnosti 

Tehnika in tehnologija slikovna, pisna, zvočna, 

večpredstavnostna 

Ekonomija in trgovina pisna, slikovna, zvočna, 

večpredstavnostna 

Gostinstvo in turizem slikovna, pisna, zvočna, 

večpredstavnostna 



Promet in storitvene dejavnosti pisna, slikovna, zvočna, 

večpredstavnostna 

Naravoslovje pisna, slikovna, zvočna, 

večpredstavnostna 

Družboslovje pisna, slikovna, zvočna, 

večpredstavnostna 

Splošna izobrazba pisna, slikovna, zvočna, 

večpredstavnostna 

 

Pisna oblika informacije, zvok, glasba, slika, animacija, film so sestavni deli večpredstavnosti, 

zato te izraze težko omenjamo vzporedno s posameznimi oblikami informacij oz. podatkov. 

Ves čas izobraževanja sta v ospredju delovna vloga in storilnostna naravnanost dijakov in 

dijakinj ter njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo pri projektih, 

problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na stroko, zanimanje in sposobnost dijakov ter 

upoštevanje njihovih zamisli, individualizacija, vključevanje različnih socialnih dejavnosti, 

povezovanje med predmeti, sodelovanje z učitelji drugih predmetov, šolskim knjižničarjem, 

zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje strategije razmišljanja, reševanja 

problemov so ključne oblike dela pri razvijanju ključne kvalifikacije. Pri tem se razvija 

sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in 

samozavestno odločanje dijakov v novih in nepredvidljivih strokovnih okoliščinah. 

Pomembno je tudi znanje učiteljev na področju informatike in komunikacij, saj bosta temeljno 

znanje in uporaba informacijske tehnologije integrirana v vsebine predmetov, predmetna 

področja in praktični pouk ter uporabljena  pri vseh dejavnostih poklicnega izobraževanja. 

 

 

Opredelitev operativnih ciljev ključne kvalifikacije 
 

Temeljne zmožnosti (osnovne) Operativni cilji 

Pridobivanje temeljnega znanja o 

informatiki in informacijsko-

komunikacijski tehnologiji ter 

uporaba le-te v izobraževanju in 

učenju. Razvijanje sposobnosti 

sporazumevanja na pisnem, 

grafičnem, likovnem, zvočnem 

področju in področju 

večpredstavnosti s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske 

tehnologije 

 

Osnove 

informatike 

Dijak: 

• Pozna vlogo in pomen informacije v 

sodobni družbi. 

• Pozna vlogo in pomen ter obliko zapisa 

informacije v stroki. 

• Razlikuje med informacijo in podatkom. 

• Razlikuje zvezni in diskretni zapis 

podatkov. 

Informacijska 

tehnologija 

Dijak: 

• Pozna pomen informacijsko- 

komunikacijske tehnologije. 

• Razlikuje računalniško strojno in 

programsko opremo. 

• Pozna in uporablja osnovne enote 

računalniških delovnih mest in pozna 

njihove funkcije. 

• Pozna vrste programske opreme in njihovo 

uporabo v praksi. 

• Pozna zahteve za varno delo z 

računalniško tehnologijo. 

 



Omrežja in 

komunikacije 

Dijak: 

• Pozna pomen in vlogo računalniških 

omrežij. 

• Razlikuje lokalno in globalno omrežje. 

• Pozna in uporablja možnosti posredovanja 

in sprejemanja sporočil in dokumentov. 

• Zna na spletu najti in uporabiti informacije 

in podatke, vezane na stroko. 

• Opredeli različne medije komuniciranja in 

dela z njimi:  elektronska pošta, SMS-

sporočila, tehnično-tehnološka 

dokumentacija, možnosti medmrežja. 

Predstavitev 

informacije 

Dijak: 

• Pozna razliko med sporočilom, informacijo 

in dokumentom. 

• Pozna vire informacij v okviru 

informacijske tehnologije. 

• Spozna primernost posameznih oblik 

predstavitve informacij za kakovostno in 

informacijsko bogato predstavitev oz. 

sporočilo. 

 

 

Temeljne zmožnosti  

( izbirne) 

Operativni cilji 

Razvijanje zmožnosti za delo 

z viri in podatki 

(sposobnost za učinkovito 

iskanje, zbiranje, obdelavo, 

posredovanje in uporabo 

virov in podatkov) 

Pisna 

predstavitev 

informacije 

Dijak: 

• Pozna značilnosti pisne predstavitve 

informacij. 

• Razume pomen urejenega besedila. 

• Z računalnikom samostojno napiše in oblikuje 

sestavek, vezan na stroko, in pojasni urejanje 

besedila ter izbrano obliko sestavka. 

 

Slikovna 

predstavitev 

informacije 

Dijak: 

• Opredeli slikovno predstavitev informacije. 

• Razume in pozna značilnosti predstavitve slik 

v računalniku. 

• Pozna in primerja točkovni in predmetni opis 

računalniških slik predvsem s stališča zakaj in 

kdaj katera oblika. 

• Uporabi osnovne postopke priprave in 

obdelave tehniških risb in računalniških slik, 

vezanih na stroko, v prostor računalniške 

izdelave slik. 



Zvočna 

predstavitev 

informacije 

Dijak: 

• Pozna pripravo in tehnologijo zvočne 

predstavitve informacij. 

• Pozna uporabo in značilnosti zvočne 

predstavitve informacije. 

• Razlikuje osnovne zapise zvoka v 

računalniku, njihove prednosti in 

pomanjkljivosti. 

Večpredstavnos

t 

Dijak: 

• Pozna in opredeli večpredstavnostno 

predstavitev informacije. 

• Pozna osnovne elemente večpredstavnostne 

predstavitve informacije in kombiniranje le- 

teh. 

• Pozna in razloži prednosti večpredstavnostne 

predstavitve informacije. 

• Pozna uporabo večpredstavnosti na svojem 

strokovnem področju. 

 

 

Katalog osnovnega znanja, spretnosti in delovnih zmožnosti učencev s področja 

informatike in komunikacij v poklicnih programih dveletnih in triletnih srednjih šol:  

 

Dijak: 

 

1. Pozna in razume pojme: podatek, informacija, informacijski sistem, informacijsko-

komunikacijska tehnologija. 

2. Je seznanjen s predstavitvijo in zapisom podatkov ter pozna zapis in predstavitev 

podatkov v računalniku. 

3. Zna našteti računalniško strojno opremo (računalnik, pomnilne enote, periferna oprema – 

miška, tiskalnik, risalnik itn.) ter programsko opremo (operacijski sistem, uporabniška 

programska oprema in razvojna orodja). 

4. Pozna osnovne funkcije operacijskega sistema ter opravila z 

datotekami in mapami (kopiranje, brisanje datotek, ustvarjanje map, 

logični pogoni). 

5. Zna opredeliti splošno shemo računalniškega omrežja in pomen 

povezovanja računalnikov med seboj; lokalno in globalno omrežje. 

6. Zna utemeljiti pomen medmrežja; zna našteti njegovi temeljni storitvi: svetovni splet in 

elektronsko pošto. 

7. S spletnim brskalnikom zna poiskati relevantne informacije v svetovnem 

spletu in jih ustrezno uporabiti; splet pojmuje kot vir uporabnih 

informacij. 

8. Z ustreznimi programi obvlada elektronsko pošto, pošiljanje, shranjevanje in arhiviranje 

sporočil in dokumentacije v priponkah. 

9. Zna uporabljati urejevalnik besedil za preprosto urejanje 

besedil in pisno predstavitev informacij; zna oblikovati krajša pisna 

poročila in jih primerno oblikovati. 

10.  Razume digitalno predstavitev računalniške slike; zna uporabljati vsaj 

en preprost program za ogled slik. 

11.  Pozna različne zvone zapise v datotekah in predvajalnike za 



predvajanje tovrstnih datotek. 

12.  V okviru svojega strokovnega področja zna večpredstavne vsebine 

združiti v preprosto predstavitev. 

 

Za realizacijo vsebin informacijsko-komunikacijskega opismenjevanja, integriranega v 

predmete v poklicnih programih, je potrebno najmanj 70 ur, če želimo to znanje podati 

in s prakso pri predmetih utrditi. 

 

 

Preverjanje in ocenjevanje 
 

Preverjanje in ocenjevanje znanja potekata ustno ob delu učencev z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, ocenjuje pa se tudi izdelek pri predmetu, kjer je bilo specifično 

računalniško znanje uporabljeno. 

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje temeljnih zakonitosti 

informatike in komunikacij ter uspešnost vrednotenja in razlaganja uporabljenih postopkov 

pri izdelavi naloge.  

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo in ocenjujemo kakovost izvedene naloge. Pri tem 

ocenjujemo izvirnost in aktualnost izbranega problema v stroki, razumljivost in jasnost 

opredelitve problema in prikazanih rešitev, pestrost uporabljenih virov in medijev, kakovost 

in aktualnost pridobljenih podatkov, organiziranost naloge v skladu z zahtevami, širino 

predstavljene informacije, bogastvo in ustreznost besedišča, tehnično in oblikovno dognanost 

izdelka ter napor, ki je bil potreben za njegovo izdelavo.  

Dijak, ki je zadostil  zahtevam za izdelavo, oblikovanje in predstavitev naloge, ne more biti 

ocenjen negativno. 

 

 

Didaktična priporočila 
 

Pri pouku dijaki spoznavajo pomen in vlogo informacije v sodobni družbi, pri čemer z 

elementi informacijske tehnologije iščejo, zbirajo in obdelajo podatke ter jih oblikujejo v 

aktualne informacije, vezane na stroko, ki jih nato ovrednotijo in predstavijo. Pri tem dijaki 

potrebujejo konkretno pomoč, navodila in usmeritve za delo z učitelji splošnoizobraževalnih 

predmetov, učitelji strokovnih predmetov ter s šolskim knjižničarjem. 

Učno snov predstavimo učencem problemsko, pri tem naj bo problem vezan na stroko in 

učenčevo okolje. Pri tem dijaki spoznavajo, predlagajo ter vrednotijo merila in postopke za 

uspešno in učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij. 

Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj dijakom in dijakinjam odpira 

možnosti, ki jih omogočajo informacijske tehnologije, za uspešno in učinkovito 

zadovoljevanje svojih informacijskih potreb, informacijskih potreb v stroki in potreb družbe. 

Z aktivnimi metodami dela in predstavitvijo možnosti, ki jo informacijska tehnologija daje, 

motivirati učence za delo z njo in uporabo le-te  v procesu izobraževanja in tudi sicer v 

vsakdanjem življenju. 

Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretični del, pri čemer dijaki 

praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična spoznanja. Glede na to je najbolj 

bistven del pouka naloga, ki jo dijaki izdelajo pri vajah, predstavijo in ovrednotijo pa jo pri 

teoretičnih urah pouka.   

V okviru uresničevanja ciljev izdela vsak dijak samostojno ali v skupini nalogo. V njej izdela, 

oblikuje, predstavi in ovrednoti informacijo z vsebino, vezano na stroko (npr. jedilni list, 

ponudbo, predstavitev izdelka).  



Učiteljeva temeljna naloga je, da omogoči dijakom doseči zastavljene globalne cilje 

kvalifikacije. V skladu s tem seznanja dijake z različnimi možnostmi, ki jih odpira 

informacijska tehnologija pri reševanju informacijskih problemov, jim svetuje pri izbiri nalog, 

spremlja njihove dejavnosti in jih opozarja  na odklone, jih motivira in spodbuja pri njihovem 

delu ter analizira in ocenjuje njihova prizadevanja. Pri tem mora paziti, da dijakom ne vsiljuje 

svojih zamisli in predlogov, ampak jih      

spodbuja k iskanju izvirnih informacijskih rešitev. Predlagane rešitve s predlagatelji vedno 

analizira glede na individualne zmožnosti in razpoložljivost opreme in drugih virov ter si 

prizadeva za njihovo čim  uspešnejše in učinkovitejše udejanjanje.   

Izbira teme je lahko tudi prepuščena posamezniku, se pa pri taki izbiri pri dijakih večkrat 

pokaže negotovost glede ustreznosti izbire.  Učenci na tej stopnji raje vidijo, če jim učitelj 

dodeli konkretno nalogo oz. reševanje problema, to pa je tudi odvisno od njihovega zanimanja 

v stroki. Ker ta izvira iz realnega okolja, navadno presega meje  temeljnih zmožnosti 

informacijskega opismenjevanja in se bogato prepleta z drugimi področji. Povezava s 

sporazumevanjem v slovenskem jeziku in socialnimi spretnostmi je razumljiva sama po sebi, 

zaradi iskanja podatkov po spletu je izražena tudi povezava s tujim jezikom, povezava z 

drugimi splošnoizobraževalnimi področji in s stroko pa se izkaže, ko dijak izbire temo, ki se 

opira na področje izobraževanja. 

 

 

Koncept vključevanja ključne kvalifikacije informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje v 

izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja je pripravil 

 

• France Najdič, Zavod RS za šolstvo 
 


