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Povzetek

Uporaba  digitalne  kamere  in  digitalnega  fotoaparata  je  v  pedagoški  praksi  pogosta  in
dobrodošla. V dijaškem domu z njima beležimo pomembne domske dogodke in dejavnosti,
nepogrešljiva  sta  pri  oblikovanju  spletne  strani,  nastajanju  domskega  glasila,  športnem
udejstvovanju dijakov ipd.

Zanimalo  me  je,  kako  bi  lahko  uporaba  multimedije  obogatila  vsakodnevno  življenje  v
vzgojni  skupini  v  dijaškem  domu,  kjer  dnevi  običajno  tečejo  po  rutiniranih,  ustaljenih
tirnicah.  Želela  sem  popestriti  in  obogatiti  ta  vsakdan,  zabeležiti  številne  in  raznovrstne
dogodke, ki oblikujejo življenje neke dijaške skupine v šolskem letu, dogajanje arhivirati na
sodoben način in konec leta izdati CD - fantom za spomin na leto v domu, staršem in ostalim
pa za neposreden vpogled v dijaško življenje. Moj cilj je bil: ujeti in ohraniti življenje in delo
v dijaški skupini s pomočjo IKT.

Dejavnost je bila v skupini z navdušenjem sprejeta. Fantje, ki so bili sprva le pasivni akterji,
so  kmalu  začeli  sodelovati,  »igrati«,  naredili  so  svojo  »oddajo«  in  se  pri  tem  izvrstno
zabavali. Posneli smo krst novincev, obisk razrednikov na Miklavžev večer, učne ure, nekaj
športnih  dejavnosti,  navijanje  za  naše  na  svetovnem  mladinskem  prvenstvu  v  skokih,
zaključni piknik… Posneti material smo obdelali s programsko opremo in preživeli veliko
prijetnih trenutkov ob gledanju našega skupnega dosežka. 
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Uporaba  digitalne  kamere  je  v  naši  skupini  zdaj  stalnica.  Doseženi  so  vsi  zadani  cilji:
druženje,  sodelovanje,  zabava  v  prostem času,  aktiviranje  posameznikov,  pridobivanje  in
širjenje znanja s področja IKT, našli smo dejavnost, ki je blizu vsem in poskrbeli, da nam
nikoli  ni  dolgčas.  Svoje posnetke objavljamo na dijaški  domski  strani,  konec leta pa smo
izdali tudi svoj prvi CD. In končno – postavili smo temelje medijski pismenosti, ki bo za fante
v nadaljnjem življenju, obdobju t.i. mediokracije, nepogrešljiva.

Summary

The use of digital image technology, of digital cameras respectively, has become frequent and
is most welcome in the educational practice. We use the digital camera and the digital photo
camera in our dorm to document some of the most important events and activities; they are
invaluable for the content of our presentation on the web page, in the production of the dorm
publication, for encouraging and documenting sports and other extracurriculum activities,
etc.

I initiated the use of multimedia in everyday life at the dorm to test their potential in an 
educational unit that normally follows a set daily rout(in)e. I was looking for ways to make 
our everyday more lively, attractive and memorable, to document the numerous small events 
and special celebrations that are a part of the group dynamics. A goal was to provide the 
dorm residents with a modern, visually interesting and long-lasting reference to the time 
spent at the dorm, while their parents and other non-residents are for the first time provided 
with a direct insight into the dorm life. Shortly, the goal was to capture and preserve some 
reflections of (and on) living and working at the dorm through the use of ICT. 

The residents have been most positive about the activity. Passive objects of the camera at first
soon became active participants, "actors", producing their own "broadcast" and having a 
great time all along. We have taped the initiation of novices, the visit of resident teachers, 
studying terms, some sports activities and the final picnic. We edited the material with 
computer software and then spent long hours watching, laughing, discussing and planning 
new activities.

The use of digital camera has become a constant in our group and all key goals have been 
reached: socialising, cooperation, creative free time, activation of (many previously reserved)
individuals and acquiring (multi)media literacy. We have been exploring an area that 
everybody can relate to (in societies overwhelmed by the media) and making sure that it is 
never boring at the dorm. We have been providing content on the dorm web page and issued 
our first CD at the end of the school year. 

Ključne besede

Skupina v dijaškem domu, digitalna kamera, druženje, sodelovanje, prosti čas
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1. UVOD

Dijaški  dom  je  v  skladu  z  zakonodajo  in  programskimi  usmeritvami   dolžan  zagotoviti
dijakom osnovno oskrbo v času bivanja v kraju šolanja, poleg tega pa tudi optimalne pogoje
za učenje in kvalitetno preživljanje prostega časa (Okvirni vzgojni program za DD, 1999). Pri
slednjem  vzgojitelj  (kot  pedagoški  delavci  na  splošno)  pogosto  naleti  na   pomanjkanje
interesa pri dijakih: ni prave motivacije in volje za udejstvovanje, sodelovanje, angažiranje v
ponujenih  dejavnostih.  Osnovno  vodilo  mladih  je  prevečkrat  zgolj  želja  po  udobnem
preživljanju srednješolskih let s čim manj zadolžitvami in obveznostmi.

Že nekaj let delam s skupino dijakov, ki imajo vsi status športnika (smučarski skakalci in
kombinatorci) in obiskujejo Ekonomsko gimnazijo v Kranju, ki si v okviru svojega projekta
prizadeva združiti aktivno športno udejstvovanje z rednim izobraževanjem. Tako imajo fantje
poleg vsakodnevnih treningov in pogostih tekem tudi redne šolske obveznosti in združitev teh
dveh zahtevnih področij je včasih zelo naporna. 

Kljub njihovemu angažiranemu načinu življenja potekajo dnevi  v domu po nekih ustaljenih
tirnicah, ki so grozile, da nas bodo zazibale v prijetno, a nezahtevno rutinirano preživljanje
časa.  Zato  vedno znova  iščem načine,  kako  preseči  udoben ritem utečenega vsakdana in
ponuditi fantom nove izzive. 

1. UPORABA IKT PRI DELU V VZGOJNI SKUPINI

Možnosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija, vplivajo na spremembe modelov učenja in
poučevanja, multimedijski komunikacijski sistemi pa omogočajo vsestransko uporabo novih
tehnologij,  ki  postavljajo  izziv  za  vpeljavo  novih  oblik  in  metod  v  procesu  učenja  in
poučevanja  (Dečman  Dobrnjič,  Černetič,  2005)  -  enako  pa  tudi  v  procesu  vzgoje  in
izobraževanja v manj formalnem domskem okolju. 

Uporaba  digitalne  kamere  in  digitalnega  fotoaparata  je  v  pedagoški  praksi  pogosta  in
dobrodošla. V dijaškem domu z njima beležimo pomembne domske dogodke in dejavnosti,
nepogrešljiva  sta  pri  oblikovanju  spletne  strani,  nastajanju  domskega  glasila,  športnem
udejstvovanju dijakov ipd. Mladim je sodobna tehnologija blizu in všeč, zato se je ponudila
tudi kot prava izbira  pri iskanju načinov za obogatitev življenja v vzgojni skupini, ki je kljub
velikim (družbenim, strokovnim in ostalim) spremembam v zadnjih letih še vedno osnovna
enota vzgojnega delovanja. 

Začela  sem  slikati  in  snemati  vse  pomembne  dogodke  v  skupini,  se  naučila  osnovnih
računalniških oblikovalskih orodij (Movie Maker) in kmalu lahko fantom predstavila nekaj
prvih utrinkov. Navdušenje je bilo veliko. Čeprav so bili sprva pred kamero sramežljivi in se
tudi slikati  niso želeli prepogosto, se jim je zdelo zabavno in kratkočasno, da so si  lahko
kasneje ogledovali posnetke. Smejali so se svojemu nastopu na krstu novincev, si še enkrat
ogledali  obisk  razrednikov  na  Miklavžev  večer,  srečanje  z  Matjažem  Zupanom,  trening
hokeja na rolkah, tekmovanje v košarki s študenti, zaključni piknik v Preddvoru… Ko je bilo
v Kranju Mladinsko svetovno prvenstvo v skokih, so med navijanjem (in zlasti zvečer ob
proslavljanju srebrne medalje) že ponosno pozirali.
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Pomemben korak naprej (tako na področju ustvarjalnosti kot medijske pismenosti) je bil, ko
so fantje začeli uporabljati kamero tudi sami. Odnesli so jo s sabo v Planico in posneli najbolj
zanimive skoke, ki so jih potem vedno znova gledali po TV in strokovno analizirali. Zelo
izvirno so poskrbeli  tudi  za  dodatno sprostitev:  posneli  so oddajo »Planica«,  v  kateri  sta
nastopala dva »reporterja«,  ki  sta poročala o dogajanju v Planici  in uspehih naših fantov,
zvečer  pa so v kleti  uprizorili  še  trening in uspešen skok namišljenega tekmovalca.  Tudi
nogometne tekme pred domiado so bile skoraj v celoti posnete in opremljene s sočnimi in
zabavnimi komentarji trenutnih »novinarjev« in intervjuji z najboljšimi igralci v stilu znanih
nogometnih zvezdnikov.

Kasneje so nekateri od fantov sodelovali tudi pri obdelavi posnetkov, montiranju filmov ipd.
Tako sem jim lahko konec leta izročila naš prvi CD z vsemi pomembnimi dogodki minulega
leta, ki so presegli običajno življenje v dijaškem domu in ki jim bo lahko prijeten spomin na
srednješolsko  življenje,  neposreden  vpogled  pa  nudi  tudi  staršem  in  ostalim  zunanjim
opazovalcem.

2. RAZVOJ MEDIJSKE PISMENOSTI

Današnja pismenost se ne konča s sposobnostjo branja in seštevanja. V medijsko nasičeni
dobi tudi dijaki kljub svoji relativno veliki tehnološki pismenosti potrebujejo dodatna znanja,
vrednote  in  veščine.   »Medijsko  pismena  oseba  ima  dostop  do  medijev,  zna  analizirati,
kritično  ocenjevati  in  izdelovati  raznovrstne  komunikacijske  oblike  (tisk,  radio,  TV,
internet…).«  (Erjavec).  Medijska  pismenost  postaja  vse  pomembnejša  za  aktivno
državljanstvo in demokracijo (Žurnal, spletni vir).

Medijska  pismenost  torej  vključuje  več  ravni,  več  vsebin,  ki  jih  v  okviru  našega  tu
predstavljenega  dela  v  skupini  še  ni  bilo  mogoče  zajeti.  Po  splošno  sprejeti  definiciji  je
medijska  pismenost  »zmožnost  dostopa,  analize,  ocene  in  proizvodnje  sporočil  v
najrazličnejših  oblikah.«  (NLCML,  1992). Zajema  dve  ravni:  reflektivno,  ki  omogoča
razmišljati o medijskih vsebinah in oblikah (uči kritičnosti do ponujenih izdelkov, do kanalov,
ki te izdelke omogočajo in do lastnikov, ki jih diktirajo), in produktivno – učenci se učijo tudi
tako,  da  sami  igrajo  medijsko  produkcijo  (fotografirajo,  ustvarjajo  časopise,  šolski  radio,
šolska TV, internet…). (Erjavec).

Ob poznavanju tega dejstva je postalo očitno, da je prvoten namen uporabe IKT – zabava,
popestritev življenja v skupini – prerasel svoje okvire in dobil dodatno dimenzijo: medijsko
opismenjevanje.  Fantje  so  nevede  in  neopazno  prešli  od  pasivnih  prejemnikov  številnih
medijskih  impulzov  (internet,  TV,  telefon,  časopisi,  plakati…)  do  aktivnih  ustvarjalcev
domskega  medijskega  prostora.  Če  so  prej  imeli  zgolj  dostop  do  sporočil  v  njihovih
najrazličnejših oblikah, so s svojim delom in aktivnim udejstvovanjem prešli na produktivno
raven medijske pismenosti. V prihodnje bomo poskušali dodati tudi kritično noto oziroma
nadgraditi svoje dosedanje delo še z analizami in ocenami tako svoje kot splošne medijske
produktivnosti. Tudi v dijaškem domu – ne le na šolah (dr. Manca Košir pogosto opozarja na
nujnost  uvedbe vzgoje  za  medije  kot  vsebine  in  kot  predmeta  na  vse  stopnje  šolanja  na
Slovenskem) - se kaže nujnost po širšem medijskem opismenjevanju. 

4



INOVACIJSKI  PROJEKTI         
strokovno poročilo

__________________________________________________________________________

4. ZAKLJUČKI

Vključitev  digitalne  tehnologije  v  utečeno  dijaškodomsko  življenje  se  je  v  naši  skupini
izkazala kot zelo pozitivna:

- s pomočjo IKT smo spremljali in beležili vse bolj ali manj pomembne dogodke v skupini
in jih arhivirali na sodoben način;

- popestrila in obogatila je vsakdan v skupini, prinašala zabavo in sprostitev;

- aktivirala je posameznike, da so se vključili v dogajanje – snemali, nastopali ali vsaj bili
zraven; spodbujala je njihovo domišljijo in izraznost in izpostavila družabnost;

- na ta način je dvigovala samozavest,  krepila pripadnost  skupini,  doprinesla k boljšemu
počutju v domu;

- omogočila  je  še  pogostejše  stike  med  skupino  in  vzgojiteljem,  saj  smo  večkrat
nenačrtovano preživeli kak večer ob gledanju zabavnih posnetkov;

- izdali  smo  svoj  prvi  CD  –  postali  smo  prepoznavni,  obenem  smo  drugim  omogočili
vpogled v življenje v dijaškem domu;

- fantje so naredili svoj prvi resnejši korak v svet medijske pismenosti, ki bo v njihovem
nadaljnjem življenju nujna;

- uporaba IKT je tudi mene kot vzgojiteljico prisilila k dodatnemu samoizobraževanju in
strokovnemu razvoju.

Kamera nas v skupini  spremlja tudi  letos,  postala je sestavni  del  vsake naše organizirane
aktivnosti. Fantje obljubljajo, da bodo posneli še kakšno »oddajo«, kar pomeni, da se bodo
spet povezali, posvetovali, dopolnjevali, skupaj ustvarjali.   Utečene in sprejete oblike dela
bomo  skušali  nadgraditi  in  izboljšati.  Potrebno  bo  izobraževanje  za  kak  zmogljivejši  in
ustvarjalnejši program za obdelavo posnetega materiala.  V delo bomo vpletli tudi kritično
noto in razširili dojemanje sodobne tehnologije in medijev. Čas pubertete lahko že pomeni
aktivno vključitev v širši družbeni kontekst in je odločilna točka za kritičen odnos na eni ter
aktivno vključevanje na drugi strani. 

Izpostaviti velja še eno dejstvo: najsodobnejša digitalna tehnologija sama ne pomeni dosti, če
ni nekoga, ki jo uporablja. Tudi dogodke, ki jih posnamemo, je treba vnaprej organizirati,
načrtovati,  sodelovati  z  okoljem,  šolo,  trenerji,  vodstvom  doma.  Zato  je  pred  dejansko
uporabo IKT najprej treba poskrbeti, da je življenje v skupini polno, dinamično, kratkočasno,
da pri tem aktivno sodelujejo tudi dijaki, da jim zaupamo pri rokovanju z opremo, da se čutijo
ustvarjalne in pomembne in da nosijo svoj del odgovornosti za skupno življenje v skupini. V
ozadju končnega rezultata je veliko med sabo usklajenih dejavnikov, kjer je ključna vloga
vzgojitelja: če ima vzgojitelj voljo, energijo, pozitiven odnos do dela in dijakov, je rezultat
zagotovljen. 

Relativno  preprosta  uporaba  digitalne  kamere  in  fotoaparata  predstavlja  enega  najbolj
učinkovitih načinov povezovanja, komunikacije v skupini in medsebojnega sodelovanja – in
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to  je  z  vidika  domske  vzgoje  izredno  pomembno.  S  spodbujanjem  ustvarjalnega
dokumentiranja tako vsakodnevnih kot tudi posebnih dogodkov pa hkrati tudi spodbujamo
razmišljanje  o  tem,  kaj  sploh je  vsakodnevno in  kaj  posebno v življenju posameznika in
skupine in na ta način že ponujamo novo temo za razmišljanje in pogovor.
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I. Problemsko stanje

Opis problema v praksi

Teoretična osvetlitev problema in predlaganih možnih rešitev (iz virov)

II. Cilji projekta

Raziskovalno vprašanje

Opis razlogov za izpeljavo raziskave

III. Potek dela

Opis faz izpeljave projekta od načrta do rešitve

Podrobnejša  izostritev  ključnih  problemov,  katerih  rešitev  je  prispevale  k  uspešnemu
zaključku projekta

Opis in prikaz kazalcev, ki kažejo, v kolikšni meri so doseženi posamezni cilji projekta

IV. Obdelava podatkov

Opis vzorca

Metode zbiranja podatkov (triangulacija)

Metode obdelave podatkov

Prikaz rezultatov

V. Ugotovitve in spoznanja

Predstavitev dosežkov in interpretacija spoznanj

Opis posledic izpeljave projekta v okolju

VI. Širjenje novosti

Kratka predstavitev novosti

Možnosti uvajanja v druga področja

Kje smo močni in kaj lahko ponudimo drugim

VII. Literatura

Navajanje literature po sistemu ISO 
(http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html)

Obseg prispevka do 4 strani.
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