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Online izobraevanje, kot v praksi imenujemo izobraevanje prek Interneta, je v Sloveniji novost, zaradi èesar e ni bilo deleno veliko
raziskav. Glede na to, da smo e opravili raziskave o ugotavljanju sprejemljivosti udeleencev izobraevanja za online izobraevanje ter
raziskave o raèunalniki in Internetni pismenosti, nas je zanimalo, v èem se online tudentje razlikujejo od tradicionalnih tudentov.
Raziskava je pokazala, da so online tudentje veliko bolj raèunalniko in Internetno pismeni ter bolj motivirani od svojih kolegov v
tradicionalnem tudiju. Online tudentje so bolj naklonjeni uporabi informacijske tehnologije (IT) in zato tudi raèunalniko bolje opremljeni.
Uporaba IT v izobraevanju vodi k dvigu raèunalnike in Internetne pismenosti ter pripravljenosti udeleencev izobraevanja za udelebo
v e-poslovanju. Èeprav je online izobraevanje v Sloveniji ele na zaèetku odnos neudeleencev online izobraevanja ni odklonilen do
taknega naèina izvajanja tudija.
Kljuène besede: online izobraevanje, tudij na daljavo, visoko olstvo

1. Uvod
1.1 Online izobraevanje v Sloveniji
Nagle spremembe na podroèju informacijske tehnike in
tehnologije (IT) so povzroèile intelektualizacijo dela, ki
zahteva sodobno izobraene kadre. Zato veliko znanja,
pridobljenega v olah, zastareva in je nujno potrebno njegovo
posodabljanje. Glede na to, da je izboljevanje obstojeèega
znanja vezano na aktivni del prebivalstva, ki teko zapusti
delo in ga zamenja za tudij, se v zadnjem desetletju naglo
razvijajo razliène oblike izobraevanja, med katere sodi tudi
tudij na daljavo (ND), ki ga v svetu poznamo e 200 let
(Holmberg 1995), prvotno predvsem kot dopisno
izobraevanje.
Uvajanje konceptov vseivljenjskega izobraevanja ter
naraèajoèi pomen znanja vodi tudi pri nas (SURS 1999), tako
kot v tujini (Vasquez Bronfman 2000, str. 1405) do
naraèajoèega povpraevanja po razliènih izobraevalnih
oblikah in raznovrstnih izobraevalnih programih. Temu
sledijo izobraevalne institucije, ki ponujajo nove oblike
izobraevanja, pogosto podprte z IT, predvsem Internetom.
Bates (1995) govori o novem trgu uèenja (angl. market of
learning), ki se razlikuje od trga, na katerem se ponujajo
klasiène oblike izobraevanja, primerne predvsem za mlaje,
e ne zaposlene ljudi.
Internet se na podroèju izobraevanja pojavlja kot vir
informacij in kot medij za prenos informacij (Ploenes 2000, str.
1385) in gradiv. Taken naèin izobraevanja s podporo
aktivnega uèenja in komunikacije presega klasièno
1
2

Triletni visokoolski strokovni program - http://www.ef.uni-lj.si.
Dvoletni vijeolski program - http://www.doba.si/daljava.htm.
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izobraevanje (ibidem). Z razvojem IT in vse hitrejim naèinom
ivljenja postaja ND vse bolj zanimiva oblika izobraevanja,
predvsem zaradi globalizacije kot posledice razvoja
globalnega omreja, Interneta (Kurbel 2000, str. 1363), ki tako
ponuja enega izmed tehnolokih pogojev za irjenje ND,
izobraevanja z novimi prilonostmi (ibidem).
Uporaba IT pri ND spreminja organizacijo in naèin
izvedbe ND ter vlogo in naèin dela uèiteljev in uèencev/
tudentov. ND za pridobitev diplome na vije oziroma
visokoolskem nivoju izvajata Ekonomska fakulteta v
Ljubljani1 in Doba Maribor2. Vendar je v Sloveniji le Doba
izvajalka t.i. online ND oz. ND preko Interneta, zaradi èesar
elimo spoznati znaèilnosti njenih tudentov in samega online
izobraevanja.

1.2 Cilji in potek raziskovanja
Z raziskavo elimo potrditi ali ovreèi naslednje trditve:
n vkljuèenost v online izobraevanje dviguje raèunalniko
in Internetno pismenost,
n online tudentje so v primerjavi s tradicionalnimi tudetni
bolj motivirani, imajo bolj sprejemljiv odnos do IT, boljo
raèunalniko opremo ter so bolj usposobljeni za uporabo
raèunalnika in Interneta,
n stroki Interneta predstavljajo resno oviro online tudija,
n online tudij se razlikuje od predstave tudentov o njem
ob vpisu,
n ljudje, ki niso vkljuèeni v ND imajo do ND odklonilen
odnos.
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Rezultate raziskave bomo primerjali s prej opravljenimi
raziskavami:
n raziskavo sprejemljivosti za online izobraevanje,
izvedene v tudijskem letu 2000/2001 na razliènih nivojih
izobraevanja;
n eksperimentom online izobraevanja3, ki smo ga izvedli
februarja 2001 med rednimi tudenti Ekonomskoposlovne fakultete v Mariboru (EPF);
n raziskovanjem raèunalnike in Internetne pismenosti v
tudijskem letu 2001/2002. V raziskavo smo zajeli redne
tudente4 v prvem letu tudija splono izobraevalnega
predmeta Informatika na EPF, Fakulteti za drubene vede
(FDV) v Ljubljani in Visoki oli za management (VM) v
Kopru.
Doba je z online ND zaèela v tudijskem letu 2000/2001,
ko je v prvi letnik vpisala 35 tudentov. V tudijskem letu
2001/2002 se prek Interneta v dveh letnikih ola e 204
tudentov. V aprilu 2002 smo izvedli online anketo, na katero
je odgovarjalo 50 online tudentov (25% vpisanih tudentov).
Odziv na anketo res ni bil velik, vendar dovolj, da smo izsledke
raziskave lahko primerjali z rezultati prej opravljenih raziskav.

2. Znaèilnosti online tudenta
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s povpreèno oceno 3,5 (SD=1,2). Ta ocena je sicer nekoliko
nija od povpreène ocene, ki izraa potrebo po medsebojnih
stikih s tudijskimi kolegi (M=3,8, SD=1,0), vendar so s
pomoèjo IT (dvosmerna komunikacija prek klepetalnice
(foruma) in e-pote) vzpostavili zadovoljiv nivo medsebojnih
stikov. Zanimiva je primerjava s tudenti EPF (udeleenci
eksperimenta), ki so svojo potrebo po stikih s tudijskimi
kolegi ocenili s povpreèno oceno 4,0 (SD=0,7). Vzroke za
veèjo potrebo po medsebojnih stikih je iskati predvsem v
velikem tevilu tudentov7, kar je resna ovira za medsebojno
spoznavanje in navezavo stikov. Problem bi bil ublaen z
uvedbo klepetalnice-foruma.
Med anketiranci je veèina tudentov enskega spola
(80%) in zaposlenih (79,5%). Veè kot polovica anketiranih
(59,2%) ima otroke, od katerih je 14% v predolskem obdobju,
34% pa v osnovni oli. To je bil tudi eden izmed razlogov za
vpis v online ND, ki med drugim daje veèjo monost
razporejanja èasa po svojih potrebah in eljah.
Pri primerjavi tudijskih, ustvarjalnih, organizacijskih,
vodstvenih in medèlovekih sposobnosti med tudenti,
vkljuèenih v raziskavo ni bistvenih razlik. So pa online
tudentje visoko motivirani za tudij, saj so svojo
motiviranost8 v povpreèju ocenili vije (M=4,2, SD=0,7) kot
tudentje EPF, s katerimi smo izvedli eksperiment uporabe
eGradiv (M=3,5, SD=0,8).

2.1 Splone lastnosti online tudenta
Povpreèna starost anketiranca je, kljub velikemu starostnemu
razponu5, 33,3 leta (SD=7,6). Ne glede na to so tudentje med
seboj uspeli vzpostaviti dokaj dobre stike, saj so svojo
povezanost s tudijskimi kolegi6 ocenili v razponu od 1 do 5

2.2 Sprejemljivost tudentov za online izobraevanje
Jeseni 2000 smo izvedli raziskavo o sprejemljivosti
udeleencev izobraevanja za online izobraevanje (Sulèiè
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Slika 1: Sprejemljivost online izobraevanje po programih
Opombe: IZR - izredni tudij; RED  redni tudij; UNI  univerzitetni program; STR  visokoolski strokovni program; S 
srednja ola; MS in MBA podiplomska tudija
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Eksperiment smo izvedli v tudijskem letu 2000/2001 pri predmetu Podjetnika informatika. V eksperimentu je sodelovalo 39 tudentov
v dve skupinah: eksperimentalni in kontrolni skupini. Eksperimentalna skupina je novo uèno temo spoznavala s pomoèjo e-gradiva v
raèunalniki uèilnici, kontrolna skupina pa se je udeleila klasiènega predavanja.
Anketiranci EPF in FDV tudirajo na univerzitetnem programu, anketiranci VM pa triletnem visoko strokovnem programu.
Najmlaji anketirani tudent je star 21, najstareji pa 53 let.
1 = nismo povezani, 5 = smo zelo povezani.
Izvedba predavanj v veè skupinah in natrpani urniki predavaj ter vaj.
1=nizka motiviranost, 5=visoka motiviranost
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2001, str. 41-62). Sprejemljivost tudentov smo prouèevali s
pomoèjo ankete, v kateri smo zajeli 545 tudentov EPF na
vseh nivojih izobraevanja9. e pred tem smo anketirali tudi
107 udeleencev srednjeolskega izobraevanja na Srednji
ekonomsko-poslovni oli v Kopru.
Zbrane podatke smo vkljuèili v Model za presojo
sprejemljivosti online izobraevanja, ki vkljuèuje znaèilnosti
tudentov, s katerimi je povezana sprejemljivost za online
izobraevanje in imajo v modelu razlièno teo (Sulèiè 2001,
str. 59-60).
Raziskavo smo spomladi 2001 dopolnili z odgovori
udeleencev eksperimenta na EPF (Sulèiè 2001, str. 63-73) in
aprila 2002 e z online tudenti Dobe.
Iz slike 1 je razvidno, da so za online izobraevanje najbolj
sprejemljivi tudentje, ki se e izobraujejo prek Interneta.
Zanimivo je, da je ocena sprejemljivosti udeleencev v
eksperimentu za 30,5% vija od ocene vrstnikov na rednem
tudiju. Veèja sprejemljivost tako udeleencev v eksperimentu
kot online tudentov kae na to, da se sprejemljivost za online
izobraevanje poveèuje s spoznavanjem tovrstnih oblik
izobraevanja in z uporabo IT v pedagokem procesu.

2.3 Opremljenost online tudentov
in dostop do Interneta
Glede na pozitiven odnos, ki ga imajo online tudentje do IT
(M=4,6, SD=0,6)10 in vkljuèitev v tudij, za katerega je
potrebno poznavanje IT, ni presenetljivo, da uporablja dobro
opremljeni11 osebni raèunalnik doma kar 98% anketirancev.
Poleg osebnih raèunalnikov uporabljajo tudi druge vrste
raèunalnikov12. Poleg uporabe raèunalnikov nas je zanima
tudi uporaba nekaterih storitev e-poslovanja. Primerjavo
podatkov anketirancev tirih razliènih ol prikazujemo v
preglednici 1.
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Preglednica 1: Uporaba raèunalnika in e-storitev
Doba
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Raèunalnika reitev

Dostop do Interneta

Online tudentje so bolje opremljeni od tradicionalnih
tudentov. Vija povpreèna starost online tudenta se najbr
kae v manj intenzivnem poiljanju SMS, ki je priljubljen medij
mladih, èeprav pri obdelavi nismo zasledili statistièno
znaèilnih korelacij.
Pri online tudentih nas je zanimal tudi naèin dostopa do
Interneta. Tako veèina online tudentov dostopa do Interneta
preko navadne telefonske linije ali z ISDN prikljuèkom (po
34% anketirancev). Preko kabelskega interneta dostopa 14%
anketirancev, 8% pa preko ADSL prikljuèka.

2.4 Uporaba raèunalnikih reitev
Online tudentje so z raèunalniko opremo dobro opremljeni,
vendar sama oprema daje le monosti za njeno uporabo. Zato
nas je zanimalo, kako dobri uporabniki raèunalnikih reitev
so. Seveda gre tu za subjektivno oceno na lestvici od 1 do
514. Podatke prikazujemo s preglednico 2.
Kot lahko opazimo, so online tudentje svoje
sposobnosti uporabe raèunalnikih reitev ocenili z najvijo

Preglednica 2: Primerjava ocene sposobnosti uporabe raèunalnikih reitev
Raèunalnika reitev
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Na dodiplomskem nivoju smo anketirali 193 izrednih tudentov (118 na strokovnem in 75 na univerzitetnem programu) in 215 rednih
tudentov (104 na strokovnem in 111 na univerzitetnem programu). Na podiplomskem tudiju smo anketirali 137 tudentov (102 na
magistrskem in 35 tudentov na MBA tudiju).
1=odklonilen odnos , 5=navduujoè odnos do IT. Odnos do IT tudentje EPF, udeleenih v eksperimentu je niji (M=4,2, SD=0,9).
Vsi raèunalniki so opremljeni s CD ROM enoto, 92% raèunalnikov ima pa tudi zvoèno kartico.
Med anketiranci jih 16% uporablja podatkovnik, 6% dlanènik in 28% prenosni raèunalnik.
Uporaba Interneta od doma. Internet uporabljajo vsi, e zaradi narave tudija.
1 = zelo slab uporabnik, 5 = odlièen uporabnik
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oceno. Visoke povpreène ocene e dodatno dokazujejo
pomen uporabe IT pri pedagokem procesu. Najbr bi
podobne rezultate dosegli tudi pri rednih tudentih, èe bi v
pedagoki proces vkljuèevali uporabo raèunalnika in
Internetne vsebine. Online tudentje so menili, da je online
tudij vplival na dvig njihovih sposobnosti uporabe
raèunalnika15 (M=4,1 SD=1,2).
Ob ugotavljanju odvisnosti med posameznimi
spremenljivkami, smo ugotovili pozitivno statistièno znaèilno
korelacijo med uporabo Interneta na razliènih mestih (doma,
sluba itn.) ter oceno uporabe posameznih raèunalnikih
reitev (korelacijski koeficient 0,67), ki ponovno dokazuje, da
je pogostost uporabe IT v tesni povezavi s sposobnostjo
uporabe IT.

3. Znaèilnosti online izobraevanja
ND se po kakovosti e vedno ne enaèi z rednim tudijem
(Saba 1999), zato nas je zanimalo, kaken je odnos okolice do
online izobraevanja tudentov. Po mnenju tudentov je
odnos okolice sprejemljiv (M=3,7 SD=1,0)16. Sam ND je
presegel prièakovanja17 tudentov, saj so svoja prièakovanja
do ND v povpreèju ocenili z oceno 4,0 (SD=0,7).
Pri mnenju okolice o online ND smo naleteli na zanimive
statistièno znaèilne korelacije mnenja z dejanskimi stroki
uporabe Interneta (-0,40) in z oceno stroke uporabe Interneta
(-0,33). Oba koeficienta sta negativna, kar pomeni, da v
povpreèju tudentje z nizkimi stroki uporabe Interneta
menijo, da okolica pozitivno sprejema njihovo online
izobraevanje in obratno. Podatka sta razumljiva, saj se viji
stroki za uporabo Interneta po mnenju online tudentov
kaejo kot najveèja pomanjkljivost online izobraevanja. Do
podobnih ugotovitev smo prili tudi z eksperimentom na EPF,
ko je polovica tudentov18 izjavilo, da bi online gradiva
vsekakor uporabljali, èe bi bili stroki uporabe Interneta niji
(Sulèiè 2001, str. 135).
Bolje mnenje okolice do online ND izraajo predvsem
mlaji tudentje (korelacijski koeficient 0,33). Njim je online
ND presegel prièakovanja (korelacijski koeficient 0,52). Pri
e omenjenih raziskavah s podroèja ND (Sulèiè 2001) smo
ugotovili, da so IT bolj naklonjeni mlaji ljudje. To je potrdila
tudi ta raziskava19, zato ne preseneèa podatek, da si stareji
tudentje v povpreèju elijo tiskano obliko tudijskih gradiv
(korelacijski koeficient -0,33). Bolje mnenje okolice do online
izobraevanja so izrazili tudentje, ki uporabljajo raèunalnik
manj èasa (-0,38), kar kae na to, da okolica opazi in odobrava
njihov napredek pri uporabi IT.
DOBA je za potrebe online ND razvila t.i. tutorski sistem
tudija, pri katerem je izvajanje, motiviranje, spremljanje,
kontroliranje izvedbe predmeta prepuèeno ustrezno
usposobljenemu mentorju (tutorju). Z mentorjem je nosilec
predmeta (predavatelj) razbremenjen pedagokega dela in se
lahko posveti pripravi novih gradiv ali pa raziskovalnemu
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delu. Po mnenju tudentov je vloga mentorja za sam ND
izrednega pomena, saj je kar tri èetrtine tudentov (74%) vlogo
mentorja ocenilo z najvijo oceno (5). V povpreèju je vloga
mentorja ocenjena z oceno 4,7 (SD=0,6). Zanimivo, da se je
ocena vloge mentorja pokazala statistièno znaèilno povezana
z eljo po obliki gradiv. Tako tudentje, ki ne dajejo prednost
izpisani obliki gradiv, vije ocenjujejo pomen mentorja pri
ND (korelacijski koeficient 0,38).
Kar 56% anketiranih tudentov je bilo pred online
tudijem e vpisanih na kakni viji in visoki oli. Odgovore
na vpraanje, ali ima online ND prednosti pred klasiènim
izobraevanjem, prikazujemo s preglednico 3.
Preglednica 3: Ocena prednost online ND pred klasiènim
izobraevanjem
Ocena

fK

f%k

1 = sploh nima prednosti

10

35,7

2

3

10,7

3

11

39,3

4

1

3,6

5 = ima zelo veliko prednosti

3

10,7

M

SD

2,4

1,3

Rezultati so zanimivi predvsem zaradi razprenosti
odgovorov, saj je veè kot tretjina anketirancev, ocenila, da
online ND nima nikakrnih prednosti pred klasiènim
izobraevanjem. Priblino enak dele tudentov je prednosti
online ND ocenila s povpreèno oceno. Naj poudarimo, da
so na to vpraanje odgovarjali le anketiranci, ki so e bili
vpisani na vijih in visokih olah. Prièakovali smo, da se bodo
veè anketirancev odloèalo za prednosti ND pred klasiènim
izobraevanjem, kar pomeni, da bodo na tem podroèju
potrebne e nadaljnje raziskave.
Preglednica 4: Razlogi za vpis v online ND
Ocena

fK

f%k

Pomanjkanje èasa

34

68,0

Preizkus novih izobraevalnih oblik

33

66,0

elja po hitri pridobitvi diplome

10

50,0

Drugo (razporejanje èasa, druina, sluba...)

8

16,0

Neuspenost v drugih izobraevalnih oblikah

5

10,0

Online ND laja oblika izobraevanja

5

10,0

Veèina tudentov (68% anketirancev) se je za online
izobraevanje odloèila zaradi pomanjkanja èasa. Ena izmed
prednosti online ND je ravno v tem, da si èas za tudij

1=se sploh niso izboljale,5=so se zelo izboljale
1=odklanja ND, 5=sprejema ND.
17
1=slaba, 5=bolja
18
58,8% tudentov eksperimentalne in 46,7% tudentov kontrolne skupine
19
korelacijski koeficient odnosa do IT in spola 0,31
15
16
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izbirajo tudentje sami, kar je zelo primerno za zaposlene,
tudente z druinami in tudente z drugimi obveznostmi.
Le desetina anketirancev se je za online ND odloèila
zaradi prejnje neuspenosti v drugih oblikah izobraevanja,
kar pojasnjuje rezultate iz preglednice 3. Oèitno tudentje
razloge za prejnji neuspeen tudij ne pripisujejo obliki
izobraevanja, temveè drugim razlogom, ki pa niso bili predmet
raziskave.

4. Sklepna razmiljanja
Raziskava je pokazala, da je ND zelo primerna oblika
izobraevanja za posameznike, ki imajo druinske, delovne in
druge obveznosti, saj jim naèin izvedbe tudija omogoèa
razporejanje èasa za tudij po elji. Anketirani tudentje, ki so
bili pri prejnjem tudiju neuspeni, v ND ne vidijo
neposredne prednosti pred tradicionalnim tudijem. Se pa
prednosti kaejo predvsem v dvigu raèunalnike in Internetne
pismenosti in sprejemljivejemu odnosu do IT, ki vpliva tako
na zaposlitvene monosti tudentov kot tudi na irjenje osnov
za uvajanje e-poslovanja. e sprejnjimi raziskavi smo potrdili
trditve, da so IT bolj naklonjeni mlaji ljudje, ki poleg tega, da
so dobro opremljeni z raèunalniko opremo, znajo dobro
uporabljati raèunalnike reitve. Zato se odpira novo
vpraanje, kako raèunalniko in Internetno opismeniti stareje
ljudi, da bi se lahko enakovredno vkljuèili v online
izobraevanja.
Z raziskavo smo potrdili, da:
n vkljuèenost v online izobraevanje dviguje raèunalniko
in Internetno pismenost,
n so online tudentje raèunalniko bolje opremljeni od
tudentov tradicionalnega tudija,
n so online tudentje bolj motivirani od tradicionalnih
tudentov,
n imajo bolj sprejemljiv odnos do IT ter so bolj usposobljeni
za uporabo raèunalnika in Interneta,
n postaja online izobraevanju z vkljuèenostjo vanj bolj
sprejemljivo.
n

n

Zavraèamo pa trditvi, da:
tudentje stroke Interneta ocenjujejo kot visoke in da
jim le-ti predstavljajo resen problem pri tudiju, saj so
stroke Interneta ocenili kot sprejemljive,
je odnos okolice do online izobraevanja odklonilen.

Prihodnje raziskave bomo usmerili tudi v raziskovanje
uèinkov uvajanja IT z vidika uporabljenih izobraevalnih oblik
in metod dela ter prenosu oblik in metod dela iz online
izobraevanja v tradicionalni tudij ter kaken vpliv ima to na
udeleence izobraevanja ter na ekonomiko izobraevanja.
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