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Ozadje in opis projekta
Cilj projekta HUM@N je razviti niz orodij in napotkov za visokošolske izobraževalce in
raziskovalce na področju humanističnih ved (književnosti, zgodovine, geografije, filozofije itd.)
z namenom izboljšanja njihovega znanja na področju IKT veščin, pedagoškega in
raziskovalnega dela ter posledično boljših rezultatov in večje motiviranosti njihovih študentov.
Končni cilj projekta je tudi prenova klasičnih oblik poučevanja v humanističnih disciplinah, ki
jih je digitalna transformacija najmanj preobrazila.
Delovna skupina za modernizacijo visokošolskega izobraževanja ter digitalnih kompetenc in
veščin je januarja 2017 na srečanju na Malti zapisala: »Hiter tehnološki napredek spreminja
način podajanja visokošolskih vsebin in sodelovanja študentov. Vse večja raznovrstnost
študentske populacije narekuje individualizacijo učenja, prožnejše podajanje znanja in
poudarek na pedagoških pristopih, ki študentom ponujajo podporo« (Education and Training
2020, 2019).
Čeprav je vse več akademskih vsebin in orodij odprtih in prosto dostopnih, bodo študenti pri
učenju še naprej potrebovali »lokalno« podporo, kar vzporedno s kompetencami na
posameznem strokovnem področju še dodatno poudarja pomen predavateljevih pedagoških
sposobnosti. Pedagoški sodelavci bodo potrebovali tudi jasnejši okvir za ovrednotenje učnih
rezultatov študentov, koristi različnih tehnologij in njihove časovne uporabe.
Pedagoški sodelavci potrebujejo tako veščine na področju digitalne pedagogike kot digitalne
kompetence, specifične za posamezne discipline. Organi in ustanove bi morali zato spodbujati
pristope, ki upoštevajo tako vsebine kot posebnosti posamezne discipline in ne težijo k
enovitim rešitvam za vsa področja. Tako pot so že začrtali v okviru Framework for digitally
competent educational organization (RC 2015), v katerem je zapisano, naj se »učenje in
poučevanje 'preobrazi' za vključevanje digitalnih tehnologij. Na podlagi ustreznih raziskav naj
[izobraževalna] organizacija spodbuja več s tehnologijo podprtih praks za učenje in
poučevanje, ki naj bodo prožne, prilagodljive in stimulativne« (Kampylis, Punie in Devine,
2015).
V okviru humanističnih in družboslovnih ved ima uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije pomembno vlogo. Obogati izobraževanje in spodbuja globoko in pristno učenje
(Gilbert in Hoepper, 2014, str. 158). Projekt HUM@N se zato posveča glavnim izzivom, s
katerimi so soočeni pedagoški sodelavci in raziskovalci na področju humanističnih ved, izbiri
najboljših orodij, ki so na voljo za uporabo in prilagoditev v posameznih disciplinah, in ponuja
izobraževalne vsebine in orodja za pomoč pedagoškim sodelavcem pri razvijanju lastne
pedagoške strategije pri uporabi IKT orodij.

Cilji projekta "HUM@N – Digital Transformation in Humanities" so:
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•
•
•

izboljšati spretnosti in kompetence pedagoških sodelavcev na področju uporabe IKT,
ponuditi pedagoškim sodelavcem uporabniku prijazna in prilagodljiva orodja za
izboljšanje pedagoških veščin,
okrepiti motivacijo študentov in njihovo sodelovanje.

Ciljna skupina projekta so:
•

izobraževalci, zaposleni na visokošolskih izobraževalnih ustanovah na področju
humanističnih ved.

Dejavnosti v sklopu projekta so:
•
•
•
•

izbor praks in vzpostavitev zbirke razpoložljivih orodij,
izdelava načrta izobraževanja in vsebin, osredotočenih na osnovne veščine
programiranja in kodiranja za potrebe ciljne skupine,
pilotni preizkus, vključno s praktičnim usposabljanjem za visokošolske učitelje
(predvidoma v tujini),
ocena pilotnega preizkusa s stališča visokošolskih učiteljev in študentov.

Pričakovani rezultati projekta so:
•
•
•

niz smernic za vključevanje orodij IKT na področju izobraževalne prakse,
program usposabljanja osnovnega programiranja in kodiranja za visokošolske učitelje,
vzpostavitev zbirke orodij za izobraževalce.

Konzorcij sodelujočih pri projektu je izbran tako, da razpolaga z vsemi kompetencami,
potrebnimi za uspešno izvedbo projekta. Poleg tega izhajajo partnerji iz različnih evropskih
kultur in s pestrostjo gledišč močno povečujejo možnost za prilagoditev in prenos izsledkov v
različna okolja. Različna polja humanističnih študij tako predstavljajo štiri ustanove s področja
visokošolskega izobraževanja iz Velike Britanije, Slovenije, Romunije in Estonije. Sektor
visokega šolstva, geografije in digitalnega izobraževanja poleg tega zastopajo tri vseevropske
mreže, v projekt pa je vključen tudi partner, ki skrbi za tehnično podporo pri razvoju orodij za
izvedbo projekta.
Citiranje priročnika:
Resnik Planinc, T., Krevs, M., Rebernik, L., Donert, K., Sillat, L. H. in Khulbe, M. (2020). Izzivi
vključevanja digitalne humanistike v visokošolsko izobraževanje. Priročnik projekta HUM@N
(Hum@n – Digital Transformation in Humanities). URL: https://www.digihuman.eu/handbook/
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PREDGOVOR
Pregled področja digitalne humanistike je razkril veliko pestrost učnih metod, tehnik in
strategij ter akademskega raziskovanja in izjemno raznolike skupine izobraževalcev, ki v svoje
delo vključujejo najrazličnejše metode, procese in aktivnosti digitalne humanistike.
Digitalna humanistika ni ozko in strogo določeno akademsko polje, temveč je pogosto
vključujoč pojem na presečišču digitalnega okolja in humanistike. Kompleksnost digitalne
humanistike je deloma posledica pestrosti humanističnih disciplin, deloma pa tudi številnih
oblik dejavnosti in različnih vrst uporabe informacijske tehnologije. Izziv za sodelujoče pri
projektu HUM@N je bil zagotoviti zastopanost vseh treh glavnih področij: posameznih
disciplin, večmodalnega učenja in digitalnih tehnologij. Slednje je sodelujočim omogočilo
analizo in predstavitev številnih pristopov, pobud in aktivnosti.
Na področju povezave med digitalno humanistiko in poučevanjem se odpirajo številna
vprašanja. Naj projekt razišče, kako vpeljati digitalna orodja v humanistiko? Ali naj se raje
osredotoči na vključevanje digitalnih pristopov v poučevanje? Morda metode in prakse
digitalne humanistike najbolj zadevajo prav delo izobraževalcev. Vprašali smo se, ali bi moral
biti naš glavni cilj preprosto spodbujanje in usposabljanje univerzitetnih predavateljev za
uporabo digitalne humanistike v učilnici ali naj znotraj projekta HUM@N naslovimo in
spodbujamo digitalno humanistiko kot samostojno vedo? Bi morali o digitalni humanistiki
morda razmišljati bolj strateško ter prevzeti dejavno vlogo pri iskanju primernih pedagoških
praks znotraj poučevanja, kurikulov, univerzitetnih programov in raziskovanja?
Epidemija koronavirusne bolezni je vplivala na izobraževalne sisteme po vsem svetu in
povzročila skoraj popolno zaprtje visokošolskih ustanov in univerz. Predavatelji na univerzah
so se zaradi odsotnosti jasnih navodil evropskih vlad znašli pred zahtevno preizkušnjo. Da bi
učni proces med zaprtjem še naprej potekal, so »živa« univerzitetna predavanja prilagodili in
jih praviloma preselili na splet. Univerze so v najkrajšem možnem času uvedle spletno
poučevanje in raziskovanje, prilagodile kurikule, metode vrednotenja, podporno gradivo in
načine ocenjevanja. Omogočen je bil dostop do tehnoloških orodij za virtualno interakcijo v
učilnici, predavatelji pa so morali, tako rekoč čez noč, postati oblikovalci spletnih tečajev in
mentorji, pri tem pa rokovati z orodji, ki so jih bili vešči le redki. Množična uporaba tehnologije
je tako razkrila številne vrzeli in pomanjkljivosti.
Kakšne bodo dolgoročne posledice epidemije, še dolgo ne bo povsem jasno. Kljub temu se zdi,
da se je izoblikovalo enotno mnenje o tem, da je potrebno kratkoročno primarno poskrbeti
predvsem za kakovost univerzitetnega poučevanja in študija. Za te, ki se ukvarjajo z vpeljavo
tehnoloških orodij v poučevanje, je pandemija covida-19 priložnost za korenit razmislek o
podpori univerz za čim boljšo učno izkušnjo študentov. Zagotoviti moramo, da z IKT podprto
učenje ne bo zgolj zasilna rešitev, temveč se bo na univerzah izoblikovala virtualna kultura, ki
bo z ustvarjalno rabo digitalnih tehnologij prispevala k boljšemu izobraževanju v prihodnosti.
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ZAHVALA
Priročnik je nastal v okviru projekta HUM@N – Digitalna transformacija v humanistiki (ang.
Digital Transformation in Humanities). Projekt je sofinanciran iz sredstev programa Erasmus+
Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino priročnika, ki odraža zgolj poglede
avtorjev, ali njeno nadaljnjo uporabo.
Priročnik je pripravil projektni konzorcij s partnerji iz Belgije, Cipra, Estonije, Italije, Romunije,
Slovenije in Španije. V procesu nastajanja so sodelovale naslednje ustanove: Tallinn University,
Univerza v Ljubljani, Dimitrie Cantemir University, European Association of Geographers
EUROGEO, European Digital Learning Network, ENIDE in European Association of Erasmus
Coordinators.
Konzorcij se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali v projektu, še zlasti visokošolskim pedagoškim
sodelavcem in raziskovalcem, ki so prispevali študije primerov.
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1. UVOD
V zadnjih letih se področje digitalne
humanistike močno razvija. Priročnik z
naslovom Izzivi vključevanja digitalne
humanistike v visokošolsko izobraževanje
prinaša
pregled
najpomembnejših
tradicionalnih strategij/pristopov ter
najnovejših pojmov, konceptov in
raziskovalnih spoznanj na polju digitalne
humanistike
v
visokošolskem
izobraževanju.
Ponuja
aktualen
mednarodni pregled delovnih pogojev na
področju visokošolskega izobraževanja,
relevantne študije o poučevanju, učenju
in raziskovanju, kot tudi sodobne humanistične prakse in njihov pomen za prihodnost digitalne
humanistike.
Priročnik je dragocen vir za pedagoške sodelavce in raziskovalce, izobraževalce1 ter vse druge,
ki se ukvarjajo s trenutnim stanjem na področju digitalne humanistike in z njeno prihodnostjo.

1.1 Kako uporabljati priročnik
Priročnik smo zasnovali tako, da bi se čim bolj prilagajal željam in potrebam uporabnika.
Izobraževalcem in raziskovalcem na področju visokošolskega izobraževanja smo želeli ponuditi
izbor relevantnih in dostopnih študij ter zamisli, s katerimi bi bili lahko znotraj svojega
pedagoškega in raziskovalnega dela kos današnjim digitalnim izzivom.

1.2 Projektna izhodišča
Humanistične vede so znanstvene discipline, ki se ukvarjajo s proučevanjem človeka in
njegove kulture oziroma z analitičnimi in kritičnimi metodami raziskovanja, ki temeljijo na
razumevanju človekovih vrednot in njegove edinstvene sposobnosti, da se kot duhovno bitje
izraža. Zajemajo proučevanje vseh jezikov in literatur, umetnosti, zgodovine in filozofije
(Britannica, 2020) ali z besedami Kaston Tange (2020):

1

Izrazi sodelavec, izobraževalec, raziskovalec, študent, strokovnjak itd., zapisani v slovnični obliki moškega spola,
so v priročniku uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno tako za ženski kot moški spol.
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… [humanistika je] zbir znanstvenih disciplin, ki proučujejo, kako ljudje doživljajo svet in
izražajo svoja izkustva – tako z individualnim načinom kot s sistemom znotraj katerega in
proti kateremu delujejo – ter s tem določenim posameznikom omogočajo, da s spajanjem
različnih informacij, ki presegajo njihovo osebno izkušnjo, sprejemajo odločitve in iščejo
rešitve.

V obdobju med letoma 1990 in 2000 se je pojem digitalne humanistike sprva pojavljal pod
imenom humanistično računalništvo oziroma računalniško podprta obdelava humanističnih
podatkov (Digitalna humanistika, 2020), uporaba računalnika za analizo raziskovalnih
podatkov na področjih, kot sta književnost in zgodovina, pa je bila prisotna že prej, vse od 40.
let 20. stoletja. V tem obdobju so potencial računalniške obdelave podatkov prepoznali
predvsem kot pripomoček za ustvarjanje in urejanje obsežnih konkordanc in tezavrov
zgodovinskih besedil (Gavin in Smith, 2012).
V 70. in 80. letih 20. stoletja so se strokovnjaki humanistične informatike s številnih področij
osredotočili na razvoj računalniških metod za obdelavo kompleksnih in raznolikih struktur v
primarnih humanističnih virih (npr. ustanovitev konzorcija Text Encoding Initiative, inovativne
zbirke podatkov). Z razmahom novih spletnih tehnologij v 90. letih 20. stoletja, med drugim
tudi svetovnega spleta, in vse lažjim ustvarjanjem in izmenjevanjem nebesedilnih datotek, kot
so slike, zvočni in video posnetki, se je korenito spremenil tudi odnos humanistike do digitalnih
tehnologij (Gavin in Smith, 2012). Glavnina naporov je bila še vedno usmerjena v digitalizacijo
in analizo raziskovalnega materiala, sčasoma pa se je pozornost preusmerila k materialu, ki je
bil digitalen že od samega začetka. Nastale so izčrpne digitalne izdaje ter arhivi besedil in
kulturnega gradiva iz najrazličnejših kultur in obdobij. Arhivi, muzeji in knjižnice so v želji, da
bi omogočili oddaljen dostop do svojih zbirk, začeli obsežno digitalizacijo svojega gradiva,
poslovne organizacije, kot je na primer Google, pa so začele intenzivno digitalizirati kulturno
dediščino zahodnega sveta. Raziskovalci na področju humanistike si pri dostopu do primarnih
virov niso pomagali le z digitalizacijo, posegli so tudi po drugih tehnoloških rešitvah, kot so
geografski informacijski sistemi ali 3D vizualizacija (Gavin in Smith, 2012). Danes digitalna
humanistika izkorišča metode tradicionalnih področij humanistike (zgodovine, filozofije,
jezikoslovja, književnosti, umetnosti, arhitekture, glasbe in kulture), kot tudi orodja s področja
računalniške obdelave podatkov (zbiranje podatkov, računalniška analiza, vizualizacija) in
računalniško založništvo (Digitalna humanistika, 2020).
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Slika 1: Daljinsko vodeni zrakoplovi (ang. UAV) so koristen pripomoček za vizualizacijo kulturne dediščine in
pokrajine (Šempeter, Slovenija) (avtor: U. Stepišnik, 2020).

Pojem humanistično računalništvo je naposled postal preozek in za vse bolj raznoliko in
pomensko široko področje se je uveljavilo poimenovanje digitalna humanistika, ki po mnenju
Gavina in Smitha (2012) predstavlja presečišče računalništva, raziskovanja in pedagoškega
procesa. Slednje zahteva sodelovanje in vključevanje več različnih veščin, disciplin in
strokovnih področij. Kirschenbaum (2010, str. 56) meni, da je digitalna humanistika tudi
družbeni podvig, saj »združuje mreže ljudi, ki že dolga leta skupaj delajo, si izmenjujejo
raziskovalne izsledke, drug drugemu nasprotujejo, med sabo tekmujejo in sodelujejo
…kulturo, ki ceni sodelovanje, odprtost, nehierarhične odnose in prilagodljivost.« Burdick in
sodelavci (2016) so prepričani, da posamezna polja digitalne humanistike, naj bodo še tako
heterogena, povezuje težnja po ustvarjanju, povezovanju, interpretaciji in sodelovanju. Lahko
bi rekli, da je slednja tako podporno orodje kot nadgradnja humanističnega udejstvovanja, za
katero so potrebne številne veščine, na primer raziskovalno delo, kritično branje, prožno
mišljenje in sposobnost reševanja problemov (Kaston Tange, 2020).

Po svoje sem (zaradi različnih razlogov) precej konservativen – učitelji stare šole, ki verjame,
da je za uspešen in učinkovit študij (predvsem s stališča študenta) najpomembnejše troje:
dobre knjige, čim več osebnega stika s profesorjem in vzajemna spodbuda. Vse drugo je
zame dodatek in v tem duhu uporabljam IKT.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Danes si digitalna humanistika prizadeva vključiti tehnologijo v svoje strokovne dejavnosti
(npr. besedilno analizo, GIS, medsebojno sodelovanje strokovne skupnosti, interaktivne igre
in večpredstavnost v tradicionalni umetnosti in humanistiki) kot je to že v navadi v sodobnih
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družboslovnih vedah. Njen cilj je, da se humanistika ne bi sukala le okoli besedil in člankov,
temveč bi vključevala tudi večpredstavne vsebine, elektronske podatkovne baze in dinamično
okolje (Digitalna humanistika, 2020), zato pogosto posega po metodologiji in tehnikah, ki niso
značilne za tradicionalne humanistične raziskovalne metode, npr. prostorski analizi,
podatkovnem rudarjenju, korpusni lingvistiki, vizualizaciji in simulaciji. Digitalna humanistika
je humanističnim strokovnjakom omogočila raziskovanje, eksperimentiranje in interakcijo z
izvornim materialom, kar odpira nova raziskovalna polja. To je tudi razlog, da danes
raziskovanje jezikov, literature, zgodovine, glasbe, medijev in komunikacije vse večkrat
vključuje kritične digitalne študije, tehnologijo, strojno učenje in umetno inteligenco (Berry,
2019).
Kot je zapisano v Allington s sodelavci (2016) je bila prva disciplina, v kateri je osrednje mesto
prevzela tehnologija, slovaropisje, zasluga za to pa gre lingvistom z univerze v Birminghamu in
leksikografom založbe Oxford University Press. Prvi so uporabili statistično analizo obsežnega
nabora besedil za preučevanje sodobne rabe jezika, drugi pa so ohranili tradicionalen
akademski pristop, po katerem slovijo, a so kljub temu uporabili sodobne računalniške
tehnologije za shranjevanje, urejanje in tiskarsko postavitev druge izdaje Oxfordskega slovarja
angleškega jezika v 20 zvezkih.

Včasih se vprašam, ali mi ne bi boljše poznavanje digitalnih tehnologij izboljšalo možnosti
za zaposlitev. Opažam, da je na področju digitalne humanistike na voljo cela vrsta štipendij.
Kot akademik brez stalnega dohodka se komaj prebijam – očitno delam nekaj narobe.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

V akademskem svetu je nato potreba po vključevanju digitalne humanistike vztrajno naraščala
(Allington in sod., 2016), in tako danes digitalna humanistika zajema široko polje raziskovanja
in akademske aktivnosti. Ne pomeni le uporabe digitalnih metod na področju umetnostnih in
humanističnih ved ter sodelovanja strokovnjakov digitalne humanistike z računalniškimi in
znanstvenimi disciplinami, temveč je tudi način, kako umetnost in humanistika ponujata
svojstven vpogled v glavna družbena in kulturna vprašanja, ki se porajajo z razvojem digitalnih
tehnologij. Delo na tem področju je nujno plod sodelovanja in vključuje številne veščine,
znanstvene discipline in strokovna področja (Gavin & Smith, 2012). Digitalna humanistika
ponuja nove možnosti za razmišljanje, ustvarjanje, prikazovanje in eksperimentiranje na
najrazličnejše načine in z najrazličnejšimi sodelavci (Nygren, 2017).
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Manifest digitalne humanistike 2.0 (Digital Humanities Manifesto 2.0., 2009) predlaga
naslednjo definicijo DH:

Digitalna humanistika ni enovito področje, temveč nabor sorodnih praks, ki raziskujejo svet,
v katerem (1) tisk ni več ekskluzivni in normativni medij, v katerem nastaja oz. se razširja
znanje; tiskane publikacije postajajo del novih, večpredstavnostnih konfiguracij, in v
katerem (2) so digitalna orodja, tehnike in mediji spremenili nastajanje in razširjanje znanja
v umetnosti, humanizmu in družboslovju. Digitalni humanizem si želi zato tlakovati pot
svetu, v katerem bodo univerze, ki niso več izključne ustvarjalke, podajalke in razširjevalke
znanja ali kulture, oblikovale izvorno digitalne modele akademskega diskurza za nove javne
sfere sodobnega časa (svetovni splet, blogovsko okolje, digitalne knjižnice itd.), na ta
področja vnesle odličnost in inovacije in omogočile oblikovanje mrež za pridobivanje,
izmenjavo in razširjanje znanja, ki bodo hkrati globalne in lokalne.

Za dosego zgoraj zapisanih ciljev so strokovnjaki za digitalno humanistiko predlagali številne
aktivnosti. D. M. Zorich (2008) je tako v članku A Survey of Digital Humanities Centers in the
United States zapisala, da je bil cilj centra za digitalno humanistiko spodbujanje raziskav na
področju humanizma, ustvarjanje novih oblik znanja in raziskovanje vpliva tehnologije na s
humanistiko povezane discipline. Pri tem bi si morali delno ali v celoti prizadevati za
uresničitev naslednjih aktivnosti: vzpostavitev digitalnih zbirk za akademsko raziskovanje
oziroma pedagoško delo; oblikovanje različnih orodij (npr. za izdelovanje večpredstavnostnih
dokumentov, oblikovanje digitalnih zbirk, analizo humanističnih zbirk, podatkov ali
raziskovalnega procesa ter njegovo vodenje); uporabo digitalnih zbirk in analitičnih orodij za
ustvarjanje novih intelektualnih proizvodov; ponudbo izobraževanja, predavanj, programov,
konferenc ali seminarjev o temah digitalne humanistike za splošno in akademsko javnost;
lasten akademski in administrativni kader; omogočanje vzajemne podpore pri raziskovanju na
področju humanistike in humanistične informatike (digitalne študije, digitalna identiteta, itd.)
(Zorich, 2008, str. 4–5).
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Slika 2: Elementi digitalne humanistike (Berry in Fagerjord, 2017)

Berry in Fagerjord (2017) sta kot eno od orodij za rekonceptualizacijo digitalne humanistike
predlagala t. i. elemente digitalne humanistike. Po njunem mnenju je »tak tip diagrama pogost
na področju računalniških znanosti in računalništva, njegova naloga pa je ponazoriti, kako so
tehnologije 'zložene' druga na drugo od najmanj do najbolj abstraktnih«. Sama sta metodo
uporabila v bolj ilustrativnem in ustvarjalnem smislu za prikaz obsega aktivnosti, praks, veščin,
tehnoloških orodij in struktur, ki naj bi sestavljale digitalno humanistiko, ter tako ustvarila
pregledni prikaz področja (Digital Humanities, 2020).

Primer: Tehnološke rešitve (strojno učenje, umetna inteligenca)
Leta 2014 sta psihologa Corti in Gillespie z Londonske šole za ekonomske vede skovala
pojem Echoborg. I am ECHOBORG je pionirski projekt uporabe umetne inteligence v
pogovoru z občinstvom/živim sogovornikom z namenom opazovanja učinka avtomatizacije
na človeka. Spletne delavnice in delavnice v živo ponujajo edinstveno izkušnjo interakcije
človeka s tehnologijo, ki ustvari gledališko predstavo ali pomaga podjetjem ugotoviti, kako
bi lahko pogovorna umetna inteligenca vplivala na njihovo poslovno dejavnost in stranke
ter jim ponudila rešitve (Berry, 2019).
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1.3 Živeti digitalno humanistiko
Raziskava o vedenju in stališčih zaposlenih, ki so jo leta 2007 izvedli na University of California,
Berkeley, je opozorila na morebiten razkorak med tem, kar produktivni in ustvarjalni
pedagoški sodelavci in raziskovalci po njihovem mnenju potrebujejo, in tem, kar si zanje
zamišljajo tehnološki navdušenci. Po mnenju Harleyjeve (2007) so v takratnem obdobju kot
ključno oviro za širše sprejetje pestrejše palete tehnologij za poučevanje in drugih oblik
akademskega udejstvovanja pogosto navajali »pomanjkanje pripravljenosti za spremembe
znotraj fakultetnega kolektiva.« Po drugi strani večina današnjih pedagoških sodelavcev in
raziskovalcev še vedno izhaja iz starejše generacije, ki je, deloma bolj, deloma manj uspešno,
prešla iz analogne v digitalno družbo, medtem ko so gonilna sila digitalne (r)evolucije ti, ki so
se v digitalno družbo že rodili (Calzati, 2020). Vnovično poudarjanje očitne, čeprav sem ter tja
prezrte razlike – z drugimi besedami »trka dveh generacij, ki imata bistveno drugačen pogled
na digitalno tehnologijo – je ključno, če hočemo opozoriti na možnost za plodno sodelovanje
današnjih predavateljev in študentov na univerzi« (Calzati, 2020, str. 30).

Zaradi izkušenj s potrebami in stališči zaposlenih na fakulteti se nam poraja vprašanje,
koliko 'ponudnikov' tehnoloških orodij in sistemov se meni za neprepričane, ravnodušne,
utrujene, frustrirane ali uporne akademske 'potrošnike'? Ali te, ki ne sodelujejo, preprosto
odpravijo kot čudake, nazadnjake ali fosile, ne da bi si dali kaj prida opraviti z razmislekom
o tem, zakaj mnogi pedagoški sodelavci in raziskovalci še niso odprtih rok sprejeli obljube
zadnjega krika tehnologije (Harley, 2007).

Romanov (2016) je prepričan, da imajo današnji pedagoški sodelavci in raziskovalci na
področju humanizma na voljo obsežne korpuse, ki odpirajo nove raziskovalnem možnosti, ki
so bile še pred desetletjem ali dvema nepredstavljive, čeprav je res, da je za delo s korpusi
potreben poseben pristop, ki je bolj kot za humanistične značilen za znanstvene vede, številna
vprašanja pa poraja tudi uporaba IKT za delo z obsežnimi korpusi v univerzitetnem učnem
okolju. Poleg tehnične podpore za študente in učitelje, ki je nujno potrebna za učinkovito rabo
te tehnologije, je nujna tudi pravilna priprava virov, protokolov in načrtov (Clarke in Thomas,
2012). In vendar se izobraževalni sistem na spremembo v paradigmi običajno ni odzval
proaktivno, temveč z odporom: digitalne tehnologije so v predmetnike povečini vključili »zgolj
kot orodje« za podporo sicer »nespremenjenim učnim praksam in ne kot tehnološka sredstva
z edinstvenimi možnostmi, ki bi jih veljalo izkoristiti« (Farinelli, 2019 v Calzati, 2020, str. 29).
Kot pravi Hallova (2019), odgovor o vlogi digitalne humanistike na posameznih humanističnih
področjih pogosto predpostavlja, da bi lahko digitalna humanistika z uvedbo novih tehnologij
v ustaljene prakse okrepila pomen uveljavljenih področij za današnje študente,
administratorje ali subvencijske sklade, le redko pa slišimo, da bi se kdo spraševal o
nasprotnem: »Kaj lahko moje področje ponudi digitalni humanistiki?«
16

Na fakulteti od mene ne pričakujejo, da bom službeni čas namenjal rednemu preverjanju
napredka študentov, razen kadar ocenjujem izpite ali seminarske naloge. Za to so študenti
odgovorni sami. Moja naloga je, da redno pripravljam vrhunska predavanja in seminarje in
da na najvišji ravni povezujem poučevanje in raziskovanje (kar ni lahko in mnogi
predavatelji tega v resnici ne zmorejo – postanejo sijajni predavatelji, vendar ne raziskovalci
ali obratno). Moja naloga je tudi, da sem vselej na voljo za konzultacije (med govorilnimi
urami in preko e-pošte) in tako z vsemi močmi podpiram raziskovalne vzgibe študentov.
Moja naloga je, da skrbno ocenim vse seminarske naloge (vsebino, zgradbo, obliko in trud)
ter podam temeljito povratno informacijo (kar pogosto napišem na roko, da prihranim čas
– če bi to počel z računalnikom, bi moral dokument še enkrat prebrati, saj bi bile v njem
zatipkane besede, kar se ne dogaja, če številne komentarje napišem na roko). Študenti od
mene redno dobijo nekaj strani komentarjev. Študentom sem dolžan svetovati tudi, kako
izboljšati nastop. Ker redno počnem vse to, se ne čutim dolžnega redno spremljati tudi
napredek študentov – to je njihova naloga, jaz pa moram biti vselej na voljo za vprašanja in
jim svetovati pri raziskavah.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

1.4 Perspektive učenja in poučevanja; izobraževalna politika in IKT
V Evropski uniji članice same oblikujejo svojo izobraževalno politiko. Izobraževanje je tako v
pristojnosti posameznih držav članic, politika EU pa je naravnana tako, da naslavlja zgolj
skupne prioritete in podpira aktivnosti v državah članicah. Evropska komisija se trenutno
ukvarja z več političnimi pobudami, katerih cilj je modernizacija izobraževanja in
usposabljanja, ter zagotavlja sredstva za raziskave in razvoj za večjo uporabo digitalnih
tehnologij pri izobraževanju. Primer takšnega sodelovanja je forum Education and Training
2020, ki ga je ustanovila Evropska komisija kot strateški okvir, ki državam članicam EU
omogoča sodelovanje pri oblikovanju najboljših praks. Na področju visokošolskega
izobraževanja je Evropska komisija uvedla bolonjski proces, katerega cilj je bil s pomočjo
mobilnosti, lažjega priznavanja kvalifikacij in racionalizacije mehanizmov zagotavljanja
kakovosti spodbuditi internacionalizacijo visokošolskega izobraževanja v Evropi.
Končno sporočilo ministrske konference v Parizu je v ospredje postavilo prav možnosti za
digitalizacijo (Paris communiqué, 2018; Rampelt s sod., 2019):
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Digitalizacija je prisotna na vseh področjih življenja. Zavedamo se njenega potenciala za
preobrazbo načina podajanja znanja v visokošolskem izobraževanju ter učenje v različnih
življenjskih obdobjih. Visokošolske ustanove pozivamo, da pripravijo študente in spodbujajo
učitelje za kreativno uporabo digitaliziranega okolja. Našim izobraževalnim sistemom bomo
omogočili boljšo izrabo digitalnega in kombiniranega izobraževanja z zagotavljanjem
primerne kakovosti za spodbudo vseživljenjskega in prožnega učenja, spodbujanjem
digitalnih veščin in kompetenc, izboljšano analizo podatkov, pedagoških raziskav in razvoja
s pogledom v prihodnost na področju izobraževanja ter odstranitve zakonodajnih ovir za
zagotavljanje odprtega in digitalnega izobraževanja.

Čeprav se tradicionalne metode poučevanja že dlje časa spreminjajo in prilagajajo potrebam
študentov v 21. stoletju, je posamezne univerze šele izbruh pandemije virusa covid-19 in
zaprtje univerz po vsej Evropi prisilil, da so se zatekle k uporabi digitalnih tehnologij za
izobraževanje in usposabljanje študentov. Številni pedagoški sodelavci in raziskovalci so imeli
le malo izkušenj s spletnim poučevanjem in so bili povečini nepripravljeni za spopad z izzivom
(Dolman, 2020). Kljub temu so na fakultetah začeli uporabljati več platform za spletne
konference, na primer Zoom, Google Classroom ali Microsoft Teams, in predavatelji so
sčasoma usvojili spletno komunikacijo ter izboljšali tehnična znanja in poučevalne strategije.
Pri tem so lahko neposredno preverili, ali uporaba tehnologije v izobraževalnem procesu pri
študentih vzbudi zanimanje, poveča sodelovanje oziroma motivacijo in vodi k boljšemu učenju
in razumevanju.

Slika 3: Metode in pripomočki za poučevanje so se s časom korenito spremenili. Tradicionalna orodja za
vizualizacijo (na levi) danes vse večkrat nadomeščajo daljinsko vodeni zrakoplovi (angleško UAV) (na desni)
(avtorja: L. Rebernik in U. Stepišnik, 2020).
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Trenutno ne zaznavam, da bi imel viden primanjkljaj sposobnosti za uspešno obvladovanje
digitalne tehnologije na področju raziskovanja ali poučevanja. Tudi mednarodno
sodelovanje in odziv študentov nista pokazala bistvenih primanjkljajev. To ne pomeni, da pri
meni primanjkljajev ni. Sčasoma se jih bom zavedel in takrat se bom učil. Ta trenutek pa se
mi zdi pomembneje, da čas, ki mi je na voljo, namenim raziskovanju in branju novih
publikacij z mojega področja raziskovanja in poučevanja, kakor da izpopolnjujem svoje
informacijsko-komunikacijske veščine.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Spričo težav, ki jih je prinesla pandemija, je postalo
očitno, da potrebujemo bolj strateški in dolgoročnejši
pristop. Evropska komisija je zato leta 2020 po odprtem
Samo 39 % učiteljev v EU
javnem posvetovanju razglasila sprejetje akcijskega
meni, da je dobro
načrta za digitalno izobraževanje (2021–2027). Komisija
pripravljenih za uporabo
digitalnih tehnologij pri
je v njem predstavila svojo vizijo visokokakovostnega,
vsakodnevnem delu.
inkluzivnega in dostopnega digitalnega izobraževanja v
Vir: Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, 2020.
Evropi ter podprla uporabo tehnologije v
izobraževalnem procesu in razvijanje digitalnih
kompetenc. Načrt si prizadeva za tesnejše sodelovanje
na evropski ravni, s katerim bi lahko strnili izkušnje,
pridobljene v obdobju pandemije, ko je bila tehnologija v izobraževanju in usposabljanju
prisotna bolj kot kdaj koli prej. Naša naloga je vzpostaviti sisteme izobraževanja in
usposabljanja, ki so primerni za digitalno dobo.
Strateški prioriteti, zapisani v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, sta:
1. Spodbujanje razvoja visokoučinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema,
kar zajema infrastrukturo in povezljivost, razvoj digitalnih zmogljivosti, vključno z
organizacijskimi zmogljivostmi, izobraževanje učiteljev in izobraževalnega osebja,
visokokakovostne učne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme.
2. Razširitev digitalnih veščin in kompetenc za digitalno transformacijo, usvajanje
osnovnih kompetenc in veščin že v otroštvu in izobraževanje digitalnih
strokovnjakov z naprednim znanjem.
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Kot del Akcijskega načrta za visokošolsko izobraževanje
bodo v Pobudi evropskih univerz razvili tako virtualne kot
»v živo izvedene« meduniverzitetne kampuse ter uvedli
inovativne modele za digitalno visoko šolstvo.
Študenti na visokošolski ravni pričakujejo, da bodo med
izobraževanjem pridobili znanja in veščine, ki jim bodo
pomagale pri uspešnem osebnem in poklicnem razvoju v
nadaljnjem življenju.

Več kot ena petina mladih
v EU ne dosega osnovne
ravni digitalnega znanja.
Vir: Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, 2020.

Tako imenovan načrt pridobivanja veščin Evropske
komisije predvideva:
Primerne veščine ljudem omogočajo zasedanje kakovostnih delovnih mest in jim pomagajo,
da lahko delujejo kot samozavestni in aktivni državljani. V hitro spreminjajočem se
svetovnem gospodarstvu bodo veščine eno glavnih zagotovil konkurenčnosti in sposobnosti
za odkrivanje novega. So glavni dejavnik vlaganja, vzpostavljajo pozitiven krog ustvarjanja
novih delovnih mest in so gonilo rasti. Prav one so ključne za družbeno kohezijo (Digital
education action plan; Evropska komisija, 2016).

Evropska komisija (2000) je razglasila, da bo vzpostavila novo Evropsko vozlišče za digitalno
izobraževanje (European Digital Education Hub), katerega cilj bo povezovanje nacionalnih in
regionalnih pobud in akterjev na področju digitalnega izobraževanja, podpora
medsektorskemu sodelovanju in novim modelom za izmenjavo vsebin za digitalno učenje ter
ureditev odprtih vprašanj na področju skupnih standardov, interoperabilnosti, dostopnosti in
zagotavljanja kakovosti. Vozlišče bo delovalo kot možganski trust, ki bo podpiral razvoj politike
in prakse ter spremljal razvoj digitalnega izobraževanja v Evropi, vključno z izvajanjem novega
akcijskega načrta za digitalno izobraževanje. Vozlišče bo prek Hekatona o digitalnem
izobraževanju (Digital Education Hackathon) podpiralo tudi inovacije in udeležbo
uporabnikov.
Podobno potrebe 21. stoletja pred vedno nove izzive postavljajo tudi visokošolski pedagoški
proces. Zaradi hitrih sprememb, pričakovanj študentov in uvajanja vedno novih tehnologij
bodo potrebne korenite spremembe v podajanju znanja, ki velja za glavni dejavnik za boljši
učni rezultat (Daniel in Bird, 2019).
Po podatkih Gallardo-Echenique s sodelavci (2016) nedavne raziskave kažejo, da večina
študentov v visokošolskem izobraževanju brez težav uporablja digitalno tehnologijo (GallardoEchenique, Bullen, in Marqués-Molias, 2016). Po mnenju Daniela in Birda (2019) trenutne
pedagoške prakse znotraj visokošolskega izobraževanja spodbujajo na študente osredotočene
pristope, ki vključujejo aktivno sodelovanje med poukom in več digitaliziranih učnih gradiv.
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Izvajalci učnega procesa naj bi sledili pričakovanjem in odzivom svojih študentov ter skladno s
tem preoblikovali pedagoški pristop (Kane in Maw, 2005) in uvedli digitalne strategije za
spodbujanje različnih dostopov do vsebin (Daniel in Bird, 2019). Prensky (2005) opaža tudi, da
je prav integracija povratne informacije študentov v preoblikovanje učnega okolja ključna za
izboljšano učno izkušnjo študentov. Tu se odpira vprašanje tako o ravni digitalnih kompetenc
pedagogov kot tudi njihovi pripravljenosti, da upoštevajo potrebe svojih študentov.
A. Beckmann (2020) je prepričana, da digitalizacija na nešteto načinov obogati, poenostavi in
razširi našo izkušnjo, poteg tega je za univerzitetno poučevanje na voljo bogat izbor digitalnih
orodij, vse od takih, ki so prilagojena za točno določeno področje, pa do splošnejših.
Izobraževalci bi morali poznati orodja, ki so jim na voljo, in kritično oceniti, ali določeno
digitalno orodje resnično dviguje raven poučevanja, in če jo: kdaj in kako? Ključni dejavnik
znotraj učnega procesa je dober sprejem pri študentih, kar pomeni, da morajo izobraževalci
ugotoviti, ali so njihovi študenti pripravljeni uporabljati določeno digitalno orodje in pozneje,
ali so to tudi storili (Beckmann, 2020). Ob tem se znova poraja vprašanje, ali so visokošolski
pedagogi pripravljeni in digitalno usposobljeni, da lahko zadovoljijo potrebe študentov znotraj
določene discipline.

Iz pregleda strokovne literature sledi, da študenti pozitivne učinke pripisujejo tako
predavanjem v živo kot virom za spletno učenje, prav tako akademske raziskave
izpostavljajo prednosti primernega mešanega pristopa, ki združuje digitalne in nedigitalne
pedagoške elemente. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da imajo študenti o digitalnih
orodjih pogosto zelo različno mnenje in lahko dano orodje zato prejme tako množico dobrih
kot slabih ocen. Seveda do razhajanj prihaja tudi zaradi razlik med posameznimi disciplinami
in specifičnega učnega vzorca vsakega posameznika (Beckmann, 2020, str. 381).

Iz povedanega lahko izluščimo, da bi si morali prizadevati za razširitev pojma digitalne
humanistike preko meja akademske sfere in publikacij ter vključiti digitalne pristope v
poučevanje, učenje in didaktične strategije (Brier, 2012), ob tem pa upoštevati, da sta na
področju digitalne humanistike potrebna tako pripravljenost za eksperimentiranje kot stroga
kritična presoja.
Leigh Bonds (2014) je zapisala, da bi moralo poučevanje na področju digitalne humanistike
poudarjati, da računalništvo v tem smislu ni zgolj zbir tehnik, s katerimi bi dosegli vnaprej
določen zbir rezultatov, temveč niz humanističnih vprašanj, na katera moramo dobiti niz
zahtevnih interpretacij. Bellamy trdi, da so digitalni viri in orodja dostopni študentom preko
»niz izbir njihovih ustvarjalcev, izobraževalcev in administratorjev ter da je zavedanje
študentov o teh izbirah ključnega pomena za njihovo aktivno in kritično uporabo« (Bellamy,
2012, str. 6). Leigh Bonds je tudi prepričana, da kritično mišljenje, ki ga spodbuja delo z
digitalnimi orodji in tehnikami, dopolnjuje tradicionalen način humanističnega raziskovanja,
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integracija digitalno-humanistične metodologije v humanistične programe in kurikule pa
povečuje uspeh klasičnega učenja (Leigh Bonds, 2014).

Primer: Teorija spojitve virtualne vizualizacije in digitalne humanistike
Zhang in sodelavci (2019) pišejo o digitalnih in virtualiziranih metodah poučevanja na
področju urbanega in ruralnega načrtovanja. Opisujejo teorijo spojitve virtualne vizualizacije
in digitalne humanistike, ki tesno povezuje proučevanje prostorskega načrtovanja mest in
podeželja. Predhodno določeni virtualni vizualni izobraževalni okvir in metodo iz
humanistike so prenesli na seminar o načrtovanju mestnega in podeželskega bivanjskega
okolja, za vezni člen pa so uporabili prostorske elemente. Potrdili so, da omenjena metoda
prispeva k boljšemu učnemu rezultatu, saj lahko študentje tehnične smeri razvijejo širše
humanistično razumevanje urbanega in ruralnega okolja in tako oblikujejo bolj poglobljene
in zaznavne koncepte urbanističnega načrtovanja.

V idealnem primeru bi morali študentom predstaviti različna vprašanja, ki se nanašajo na
oblikovanje, ustvarjanje, upravljanje in uporabo elektronskih virov v humanistiki (npr. spletne
vire s področja humanistike, ustvarjanje elektronskih virov, digitalno preslikovanje, sisteme
metapodatkov, sisteme kodiranja in označevanja, elektronske slovarje, besedilno analizo,
univerzitetno elektronsko založništvo v humanistiki). Vse to je razlog, da bi se morali
univerzitetni predavatelji seznaniti z računalniškimi tehnologijami in orodji, ki so na voljo za
humanistično raziskovalno in pedagoško delo, ter ozavestiti področja, kjer je mogoče dostop,
uporabo in analizo digitalnih virov koristno uporabiti tako pri raziskovanju kot podajanju
znanja.

Da bi lahko nove tehnologije učinkovito, uspešno in varno uporabili v visokošolskem učenju
in poučevanju, moramo izpolniti določene okvirne pogoje. Nove tehnologije potrebujejo vire,
infrastrukturo in ljudi, ki jih uporabljajo. Potrebno jih je vpeljati v učne načrte, obenem pa
tudi oceniti njihovo uspešnost v učnem procesu ter spodbuditi zaupanje vanje tako na
državni kot mednarodni ravni. Za dosego tega so potrebni dolgoročen strateški načrt,
sprememba zakonodaje in dodelitev finančnih virov (The European Higher Education Action
Area, 2018).
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1.4.1 Digitalne kompetence
Kot je zapisano v White Paper Bologna Digital 2020 »moramo izboljšati svoje sposobnosti na
področju uporabe digitalizacije, dela z njo in njenega poznavanja, to pa vključuje naprave,
procese, pretok informacij in varovanje podatkov« (Rampelt s sod., 2020, str. 14). Najnovejše
študije nabor veščin, ki jih za to potrebuje posameznik, določajo glede na to, kje bo
posameznik veščine uporabljal v prihodnosti (prim. Working Group on Education, 2017).
Razdeljene so v tri kategorije (Rampelt in sod., 2020, p. 14):
•

•

•

»Osnovne digitalne veščine, npr. sposobnost za učinkovito rabo digitalnih naprav, kot
so orodja za preprost priklic in urejanje podatkov, vključno z zadostnim znanjem o
zasebnosti in varnosti.
Generične digitalne veščine, npr. izkoriščanje digitalnih naprav za uporabo,
interpretacijo in ustvarjanje numeričnih in besedilnih virov za komunikacijo in
sodelovanje z drugimi.
Uporaba digitalne tehnologije za opolnomočenje in transformacijo, npr. manipulacija
delovanja naprave (še zlasti s kodiranjem) in operacij, ki jih izvaja.«

Razširjenost informacij in hiter dostop do podatkov sta dragocena in izjemno pomembna za
raziskovalno delo, vendar se marsikdaj izkaže, da je lahko to pri študiju celo škodljivo, saj
občutek, da je vse vedno pri roki in lahko vse podatke vsak trenutek preverimo, daje
zavajajoč vtis, da smo si precej podatkov tudi zapomnili. Strokovnjaki že dolgo svarijo:
možgani, naš najbolj prilagodljiv organ, so se začeli »racionalno« prilagajati in ne izkoriščajo
več svoje sposobnosti pomnjenja. Brez tega izgubljamo osnovne gradnike učenja, to pa
nikakor ne pomeni zgolj znanja z določenih področij, temveč na dolgi rok tudi sposobnost
presoje in kritičnega mišljenja (če v določenem trenutku v svoji zavesti nimam dovolj
podatkov za primerjavo, presojo in kritično ocenjevanje informacij ali vprašanj, je moje
razmišljanje posledično seveda zelo površno in nedoločno, v skrajnem primeru pa celo
povsem zgrešeno).
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

V projektu HUM@N smo pri raziskovanju kompetenc izobraževalcev in raziskovalcev v
visokošolskem izobraževalnem sistemu sprva izhajali iz dveh dokumentov – Evropskega
okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev (DigCompEdu) in Okvirja digitalnih kompetenc za
državljane, ki sta na kratko predstavljena v nadaljevanju. Črpali smo tudi iz dokumentov na
temo digitalizacije in
digitalnega izobraževanja, na primer bele knjige o digitalnem izobraževanju v evropskem
visokem šolstvu Bologna Digital 2020 – White Paper on Digitalisation in the European Higher
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Education Area (Bela knjiga o digitalnem izobraževanju v evropskem visokem šolstvu) in
akcijskega načrta za digitalno izobraževanje Digital Education Action Plan 2021–2027 (Akcijski
načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027)). Podatke v njih smo skušali interpretirati z
gledišča digitalne humanistike.
Kot je zapisano v Evropskem okviru digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu
(Redecker, 2017), objavljenim pod okriljem Skupnega raziskovalnega središča Evropske
komisije, izobraževalci potrebujejo številčnejše in naprednejše digitalne kompetence.
Predvsem zaradi razširjenosti digitalnih naprav in dolžnosti, da pomagajo učečim se pri
digitalnem opismenjevanju, se morajo izobraževalci tudi sami digitalno opismeniti. Okvir
DigCompEdu je zato odziv na rastoče potrebe številnih držav članic Evropske unije, ki se
zavedajo, da izobraževalci potrebujejo boljši nabor kompetenc, specifičnih za njihov poklic, če
želijo izkoristiti potencial digitalnih tehnologij za izboljšanje in inovacije v izobraževanju
(Redecker, 2017).

Slika 4: Kompetence po modelu DigCompEdu in njihovo povezovanje (Redecker, 2017, str. 16).

Področja od 2 do 5 predstavljajo jedro okvirja DigCompEdu. Združene predstavljajo digitalne
pedagoške kompetence izobraževalcev oziroma digitalne kompetence, ki jih izobraževalci
potrebujejo za spodbujanje učinkovitih, vključujočih in inovativnih strategij za poučevanje in
učenje. Področja 1, 2 in 3 so značilna za vse procese poučevanja, ne glede na to, ali so podprta
s tehnologijo, ali ne. Kompetence, navedene pod vsakim od teh področij, opisujejo
podrobnosti učinkovite in inovativne rabe digitalnih tehnologij pri načrtovanju (področje 2),
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vpeljavi (področje 3) in vrednotenju (področje 4) poučevanja in učenja. Področje 5 prepoznava
potencial digitalnih tehnologij pri v učenca usmerjenih strategijah poučevanja in učenja. To
področje se povezuje s področji 2, 3 in 4, saj vsebuje nabor vodilnih načel, ki se nanašajo na
kompetence na omenjenih področjih in jih dopolnjujejo. Kompetenčno področje 1 se
osredotoča na povezavo digitalnih kompetenc izobraževalcev v poklicnem delovanju kot
temelju razvoja njihovih digitalnih kompetenc. Področje 6 opisuje specifične pedagoške
kompetence, potrebne za podporo učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc (Redecker,
2017, str. 16–17).
Referenčni okvir DigCompEdu predlaga tudi model napredovanja, po katerem bi lahko
izobraževalci ocenili in izboljšali svoje digitalne kompetence. Predstavlja šest stopenj, po
katerih običajno poteka razvoj digitalnih kompetenc izobraževalca in s katerimi lahko
izobraževalci določijo stopnjo svojega znanja in korake za napredovanje.

Preglednica 1: Opis ravni kompetenc v DigCompEdu (Redecker, 2017, str. 35)

Raven

Opis

Začetnik

Zavedam se potenciala digitalnih tehnologij za izboljšanje pedagoške in
poklicne prakse.

Raziskovalec

Zavedam se potenciala digitalnih tehnologij in želim poglobiti svoje znanje
ter tako izboljšati poklicno in pedagoško prakso.

Vključevalec

Preizkušam digitalne tehnologije v različnih okoljih in za različne namene.

Strokovnjak

Za izboljšanje svojih poklicnih dejavnosti samozavestno, ustvarjalno in
kritično uporabljam nabor različnih digitalnih tehnologij.

Voditelj

Digitalne tehnologije uporabljam dosledno in celovito tako pri pedagoški
kot poklicni praksi.

Pobudnik

V svoji poklicni in pedagoški praksi vselej uporabljam digitalno tehnologijo
in se sprašujem o ustreznosti sodobnih digitalnih pedagoških praks.

Evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane (2016), znan tudi pod kratico DigComp, je
nastal v okviru Skupnega raziskovalnega središča (SRS) kot znanstveni in razvojni projekt z
intenzivnim svetovanjem deležnikov. Ponuja orodje za izboljšanje digitalne pismenosti
državljanov. Od prve izdaje leta 2013 je postal referenčni okvir za razvoj in strateško
načrtovanje pobud za razvoj digitalnih kompetenc tako na ravni Evropske unije kot
posameznih držav članic. Junija 2016 je SRS izdal različico dokumenta DigComp 2.0, v kateri je
25

posodobil terminologijo in konceptualni model ter navedel primere izvajanja modela na
evropski, državni in regionalni ravni.
Ko govorimo o kompetencah, moramo omeniti tudi pomen njihovega vrednotenja, saj je
namen slednjega zbiranje relevantnih podatkov o napredku in uspešnosti tako učencev kot
izobraževalcev. Leta 2010 je Cartelli predstavil nov model za ocenjevanje digitalnih
kompetenc, ki upošteva kognitivni, afektivni in socio-relacijski vidik. Temeljni elementi
ocenjevanja sledijo Bloomovi taksonomiji znanj (poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza,
sinteza, vrednotenje), medtem ko so verbalno-lingvistične in logično-matematične
kompetence, definirane po vzoru Gardnerjevih raznoterih inteligentnosti (Gardner, 1993),
obveljale za ločen del področja. Zelo pomembne so v povezavi s tehnološkimi kompetencami,
ko digitalne naprave uporabljamo za pridobivanje novega znanja, medijsko izražanje in
medsebojno komunikacijo v najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Na področju afektivnih
veščin je bila prevzeta Krathwohlova taksonomija (Krathwohl in sod., 1973) (prejemanje,
odziv, vrednotenje, organiziranje, karakterizacija). Na koncu je bila uvedena še socio-relacijska
dimenzija, da bi ocenili medosebne in družbene odnose in komunikacijo (Cartelli, 2010).
Okvir DigComp vzpostavlja osem ravni doseganja kompetenc glede na učne dosežke (sledeč
Bloomovi taksonomiji), ki se zgledujejo po zgradbi in pojmih Evropskega okvirja klasifikacij
(EOK). Opis vsake od posameznih ravni vsebuje znanja, spretnosti in stališča v enem samem
opisniku za posamezno raven vsake kompetence. Vsaka raven predstavlja korak naprej na poti
pridobivanja kompetenc državljanov na področju kognitivnega izziva, kompleksnosti naloge in
samostojnosti pri obvladovanju izziva.
Preglednica 2: Glavni pojmi za opisovanje ravni doseganja kompetenc (na osnovi priročnika DigComp 2.1
(Carretero in sod., 2017))
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Okvir tako definira 21 kompetenc na petih ključnih področjih z različno stopnjo digitalne
pismenosti. Znanje na vsakem od teh področij pa je nujno za doseganje ciljev na področju
službenega udejstvovanja, konkurenčnosti na trgu dela, učenja, prostega časa in udeležbe v
družbenih procesih.

Preglednica 3: Okvir digitalnih kompetenc za državljane (vir: Carretero s sod., 2017)

Okvir digitalnih kompetenc za državljane
Raven doseganja Raven doseganja Raven doseganja Raven doseganja Raven doseganja
kompetenc 1
kompetenc 2
kompetenc 3
kompetenc 4
kompetenc 5
Informacijska
pismenost

Komunikacija in Izdelovanje
sodelovanje
digitalnih vsebin

Brskanje, iskanje
in izbira
podatkov,
informacij in
digitalnih vsebin.

Sporazumevanje
z uporabo
digitalnih
tehnologij.

Vrednotenje
podatkov,
informacij in
digitalnih vsebin.
Upravljanje s
podatki,
informacijami in
digitalnimi
vsebinami.

Deljenje z
uporabo
digitalnih
tehnologij.
Prizadevno
državljanstvo z
uporabo
digitalnih
tehnologij.

Razvoj digitalnih
vsebin.
Umeščanje in
poustvarjanje
digitalnih vsebin.

Varnost
Varovanje naprav.
Varovanje osebnih
podatkov in
zasebnosti.

Avtorske pravice
in licence.

Varovanje zdravja
in dobrega
počutja.

Programiranje.

Varovanje okolja

Reševanje
problemov
Reševanje
tehničnih težav.
Prepoznavanje
potreb in
tehnoloških
zadreg.
Ustvarjalna
uporaba
digitalnih
tehnologij.
Prepoznavanje
digitalnih
razkorakov.

Sodelovanje z
uporabo
digitalnih
tehnologij.
Spletni bonton.
Upravljanje
digitalne
identitete.
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Slika 5: Specializirane računalniške učilnice so pomembno orodje za pridobivanje digitalnih kompetenc (avtorica:
L. Rebernik, 2020).

28

1.5 IKT in raziskovanje v humanistiki
Raziskovanje na področju humanističnih ved pogosto spremljajo nesporazumi. Večina jih
izhaja iz prepričanja, da je raziskovanje v svojem bistvu zgolj odkrivanje neznanega (na primer
novih rastlinskih ali živalskih vrst ali arheoloških ostalin) in ne proces, ki vključuje
reinterpretacijo ali ponovno odkritje znanih artefaktov (na primer besedil ali drugih kulturnih
proizvodov) iz kritične ali ustvarjalne perspektive, ki prinaša inovativno umetnost ali sveže
analize (What is Humanities Research, 2020). Osnovno načelo raziskovanja je namreč prav
ustvarjanje nečesa novega. Na področju humanistike je to lahko literarno avtorstvo, ki podaja
novo znanje v obliki umetnosti, ali znanstvena raziskava, ki prinaša nova spoznanja z analizo
besedil in drugih kulturnih artefaktov na določenem raziskovalnem področju.
V preteklih desetletjih se je način raziskovanja na vseh področjih umetnosti in humanizma
močno spremenil. Uporaba IKT je spremenila način, kako raziskovalci pristopajo k znanstvenim
raziskavam. Danes si moramo prizadevati za spodbujanje, podporo in razširjanje uporabe
orodij IKT v raziskovalnem procesu, razvoj in uporabo digitalnih raziskovalnih virov in orodij,
izkoriščanje potenciala IKT za diseminacijo ter omogočanje dostopa do raziskovalnih izsledkov
(What is Humanities Research, 2020).
S. Deshmukh (2015) piše, da je uporaba IKT preobrazila številne vidike znanstvenega
raziskovanja. Razdelila jih je v tri kategorije, ki vključujejo (1) uporabo IKT v predpodatkovni
analizi, ki se nanaša na primere uporabe IKT pri dejavnostih na področju raziskovanja
družbenih ved pred stopnjo analize podatkov, (2) uporabo IKT za analizo podatkov, ki vključuje
primere uporabe IKT v fazi analize podatkov in (3) uporabo IKT v popodatkovni analizi, ki se
nanaša na primere, ko je IKT uporabljen v raziskovalnih dejavnostih po fazi podatkovne analize
(Preglednica 4).

Preglednica 4: Tri kategorije uporabe IKT za znanstveno raziskovanje (Deshmukh, 2015)

Obdobje

Uporaba IKT

Predpodatkovna
analiza

Dostopnost člankov, dostopnost diplomskih, magistrskih in doktorskih
del, iskanje virov, iskanje vsebine, sledenje literature, kvantitativno
zbiranje podatkov, kvalitativno zbiranje podatkov, množični podatki in
njihova analiza.

Podatkovna analiza

Kvalitativna in kvantitativna analiza podatkov.

Popodatkovna analiza

Zbiranje referenc in virov, razprava o člankih/doktorskih nalogah znotraj
raziskovalne skupnosti, mentoriranje, nadzor med ustnim izpitom,
prepoznavanje plagiatov, oddaja rokopisov strokovnim revijam.
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Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v raziskovanju ima številne prednosti
(uporaba IKT skrajša čas, potreben za raziskovanje, poveča pričakovano kakovost izsledkov in
število znanstvenih člankov, objavljenih pred napredovanjem itd.). IKT je postala nov standard
in ključno sredstvo za večjo raziskovalno produktivnost (Deshmukh, 2015). Strokovnjaki
pričakujejo, da bo uporaba IKT še naprej prispevala h hitrejšemu in obsežnejšemu pridobivanju
znanja na področju znanstvenih raziskav ter preoblikovala raziskovalno delo s pomočjo
učinkovite rabe informacijske in komunikacijske tehnologije, kar bo omogočilo tudi
povezovanje strokovnjakov in povečalo priložnosti za sodelovanje, izmenjavo in komunikacijo.
Nova digitalna orodja raziskovalcem na področju humanistike na najrazličnejše načine
pomagajo spremeniti njihove dosedanje raziskovalne metode za odkrivanje vzorcev in doslej
še neznanih povezav v raziskovalnih podatkih. V Preglednici 6 je predstavljenih nekaj pogostih
raziskovalnih metodologij na področju digitalne humanistike.

Slika 6: Nekaj najpogostejših raziskovalnih metodologij s področja DH (Introduction to Digital Humanities …,
2020).
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Pomembna, če ne kar največja prednost vizualizacije, je sposobnost predstaviti material na
način, ki zaobjema široko paleto različnih interpretacij. Pogled z več perspektiv in različnih
zornih kotov prispeva k povsem novemu razumevanju. Za namen vizualizacije, grafične,
slikovne ali drugačne predstavitve kulturnega materiala je pomembno poznati delo na
področju računalništva, kot tudi najvišje intelektualne procese človeškega uma. Prav
razumevanje, kako človeški možgani dojemajo povezave, je temelj uspešne predstavitve in
obdelave obsežnih zbirk kulturnega in drugega materiala. Prav primerno vizualiziran material
pa naj bi nas spodbudil k novim načinom razumevanja vsebin (Digitalna humanistika, 2016).

V času, ko se spopadamo s koronavirusom, mi digitalnost omogoča, da delam,
komuniciram in raziskujem na daljavo preko IT sistemov in knjižničnih virov domače
univerze. Upam, da bo dediščina te krize več dela na daljavo tudi v prihodnje. To bi
zmanjšalo nesmiselno tratenje časa zaradi poti na delo in spodbudilo zaupanje v delo brez
'osebne prisotnosti'. Morda bo omogočilo tudi bolj učinkovito delo z mednarodnimi
partnerji ali sodelovanje na konferencah, ki bo tudi bolj prijazno do okolja. Kljub temu
mislim, da je tudi v tem svetu še prostor za oseben stik med raziskovalci.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Prepletanje raziskovalnih metod na področjih humanistike in informatike je z uporabo
sodobnih tehnologij omogočilo znaten napredek v raziskovanju, predstavitvi in razumevanju
posameznih področij humanistike. To so povsem nove oblike, s katerimi lahko obdelamo
obsežno količino podatkov.
Da bi omogočili učinkovito in ustvarjalno uporabo digitalnih orodij, je nujen dvig digitalne
pismenosti in pozorno spremljanje razkoraka med digitalno reprezentacijo in resničnostjo. To
pomeni, da bi se morali raziskovalci poglobiti v način prenosa pojmov in teoretičnih okvirov v
računalniške sisteme in kritično analizirati učinek računalniških mehanizmov (Priem in Fendler,
2019, str. 618). To je razlog, da so za produktivno in kritično preoblikovanje znanja v digitalni
dobi potrebne širše spremembe v raziskovalnih praksah. To z drugimi besedami pomeni, da
»nov način raziskovanja: (1) upošteva razkorak med idejami in njihovo izvedbo; (2) naslavlja
protislovja in negotovosti; (3) prilagaja podatke novim mikro- in makromerilom in (4)
dokumentira neurejenost in eksperimentalno naravo raziskovanja s hiper- in parabesedilnimi
plastmi, ki bralcu omogočajo sledenje in ocenjevanje raziskovalnih poti v večno valujočem
»oceanu« vse večje količine dejstev in informacij« (Priem in Fendler, 2019, str. 619).
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Slika 7: Jezikovni laboratorij je ključni prostor za učenje tujih jezikov, ki omogoča dostop do različnih avdio- in
avdiovizualnih materialov (avtorica: L. Rebernik, 2020).

Danes več novih zavez, kot so razmislek o skupnem delu človeka in naprav, ohranjanje kritične
presoje prenosa in uporabe ter raziskovanje miselnih obzorij, ki jih ponujajo digitalna orodja,
zaznamuje razliko med tradicionalnim razumevanjem reda in discipline in računalniškega
eksperimentiranja (Priem in Fendler, 2019).
Tako je na primer digitalizacija najboljši primer sodobnega načina celostnega varovanja in
ohranjanja kulturnih zakladov. Kljub temu se mnenja o vplivu digitalizacije razhajajo, eden
najpogostejših razlogov za nestrinjanje pa je nezadostno poznavanje samega pojma.
Tradicionalisti opozarjajo, da se vse počasi spreminja v številke, fizična oblika postaja
brezpredmetna, izvirni dokumenti ali predmeti pa izgubljajo svoj osnovni pomeni in 'nadih'
originalnosti. Gre za ukinjanje tradicionalnih poklicev, strah, da bo delo knjižničarjev,
arhivarjev in zaposlenih v muzejih prevzel računalnik (Digitalna humanistika, 2016).
Zagovorniki digitalizacije na drugi strani nasprotujejo takemu prepričanju in zagovarjajo
prednosti in pomen digitalizacije za delovanje in razvoj družbe. Prepričani so, da morajo
kulturne ustanove, če želijo preživeti in biti konkurenčne v moderni dobi, čim prej digitalizirati
svoje kulturno gradivo. Poudarjajo, da ima elektronska oblika številne prednosti, vključno z
razpoložljivostjo podatkov sleherni trenutek in povsod po svetu. Prehod od analognega v
digitalno je izpeljan izjemno pazljivo, da bi digitalizirani predmeti v kar največji meri ohranili
vse lastnosti in kvalitete izvirnega gradiva (Digitalna humanistika, 2016). Digitalizacija morda
ni popolna rešitev za varovanje in ohranitev kulturne dediščine, vendar njene prednosti krepko
odtehtajo njene slabosti. Izvirni predmeti obdržijo večino svoje vrednosti, zaposlitev na
področju knjižničarstva, arhivistike in muzeologije pa s tem ni mogoče nadomestiti.
Tehnologija je le pomoč pri zamudnih procesih dopolnjevanja, urejanja in klasificiranja
obsežnega gradiva, da je vse »lično urejeno« in dostopno. Zaključimo lahko z mislijo, da
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digitalizacija spodbuja sodelovanje med strokovnjaki in prostovoljci ter med tradicionalnimi in
sodobnimi znanstveniki in raziskovalci (Digitalna humanistika, 2016).
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2. DIGITALNA TRANSFORMACIJA V HUMANISTIKI: EMPIRIČNI
IZSLEDKI
V A Short Guide to the Digital Humanities Burdick in sodelavci (2012, str. 2) omenja »nove
oblike pedagoškega dela in institucionalnih enot za povezovalno, naddisciplinarno in
računalniško podprto raziskovanje, poučevanje in publiciranje. Digitalna humanistika ni
enovito področje, temveč nabor sorodnih praks, ki raziskujejo svet, v katerem tisk ni več
ekskluzivni in normativni medij, v katerem nastaja oz. se razširja znanje.«
Kaj je digitalna humanistika? Je to zgolj uporaba digitalnih orodij za namen raziskovanja in
sporazumevanja v humanistiki? So digitalni artefakti, novi mediji ali sodobna kultura
nadomestili fizične artefakte in zgodovinsko kulturo? Kaj je predmet proučevanja digitalne
humanistike? Katera področja so odigrala pomembno vlogo v njenem razvoju? Zakaj nekaj
najpomembnejših področij raziskovanja znotraj digitalne humanistike sega onkraj
tradicionalnega jedra humanističnih ved in vključuje kvantitativne metode družboslovja in
naravoslovja ter tehnike in načine razmišljanja, značilne za umetnost?
Da bi razumeli trenutne razmere v humanistiki, smo preučili dva vzporedna svetova: prvega,
ki uporablja digitalno tehnologijo v humanistiki (oz. sorodnih področjih) v visokošolskem
izobraževanju, in drugega, ki razvija orodja za digitalno humanistiko (pogosto ne na
visokošolskih ustanovah oziroma celo izven polja humanistike). Upoštevati je potrebno obe,
saj skupaj opredeljujeta in korenito vplivata na digitalno transformacijo v humanističnih
vedah. Namen raziskave je bil opredeliti trenutno razširjenost in način uporabe IKT (glede na
dostopnost, rabo in oblikovanje novih virov in orodij) ter obseg razlik med posameznimi
znanstvenimi področji, če do njih prihaja. V tem duhu so nas zanimale tudi z IKT podprte
izobraževalne in raziskovalne aktivnosti v humanistiki, ki so prav tako tesno prepletene.

Slika 8: Študent humanistike med terenskim delom, ki je vključevalo uporabo digitalne tehnologije (avtor: J.
Stopar, 2020).
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Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali smernice za oblikovanje študij primera in intervjuje
ter več evropskih dokumentov in rodij, kot so DigComp 2.1 (Carretero in sod., 2017),
DigiCompEdu (Redecker, 2017), E-readiness (Horrigan, 2016). Kljub temu naš končni cilj ni bil
deskriptivna oziroma primerjalna statistična analiza zbranih podatkov, temveč ponazoritev
mnenj zaposlenih na področju visokošolske humanistike o uporabi IKT pri njihovem
izobraževalnem oziroma raziskovalnem delu, potrebah na področju digitalnih orodij ter
njihovega dojemanja dobrih in slabih plati ter priložnosti in pasti digitalne transformacije v
humanistiki. Ti podatki so bili osnova za priročnik, spletno gradivo in orodja, kot tudi za kritično
in plodno seznanjanje, spodbujanje in podporo pri digitalni transformaciji v humanistiki.
Verjamemo, da lahko pedagoški sodelavci in raziskovalci na področju humanistike, ki smo jih
naslovili, pa tudi njihovi študenti, ustanove in skupine posameznikov s pridom izkoristijo
premišljeno, nevsiljivo in optimistično približevanje digitalni humanistiki.
Zbrane podatke in izsledke študij primerov ter intervjujev smo analizirali s pomočjo osnovnih
deskriptivnih statističnih metod in metod kvalitativne analize, s katerimi smo želeli izluščiti
ključna spoznanja o uporabi IKT na področju humanistike v Evropski uniji. Naš glavni cilj je bil
prepoznati primarne potrebe in ovire pri omenjenih aktivnostih in poiskati primere dobre
prakse. S povezovanjem naših ugotovitev s priložnostmi, ki jih ponujajo »gibanje« za digitalno
humanistiko, novosti na področju IKT in izkušnje iz drugih znanstvenih disciplin, si želimo
spodbuditi in voditi tako tiste, ki so do vpeljevanja sprememb še nekoliko zadržani, kot tiste,
ki že imajo dovolj izkušenj, da lahko v svoje delo sami uvedejo izboljšave.
Na podlagi splošne raziskave, v katero so bile vključene vse discipline oz. fakultete na univerzi
(na primer Radovan in sod., 2018), smo predvidevali naslednje:
•

uporaba IKT v humanistiki zaostaja za uporabo v drugih akademskih disciplinah;

•

znatne razlike nastajajo tudi pri uporabi IKT na posameznih področjih humanistike;

•

domneven odpor do uporabe IKT v humanistiki ostaja, še zlasti na področju
poučevanja;

•

ti, ki so pri uporabi IKT aktivnejši, bi se lahko počutili kritično zapostavljene v primerjavi
s svojimi bolj tradicionalno usmerjenimi kolegi;

•

vodje institucij na področju humanistike so morda manj aktivni in spodbudni pri
vpeljevanju digitalnih novosti v delo institucij.
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2.1 Profil sodelujočih
Vprašalnik smo sprva naslovili na visokošolske izobraževalce in raziskovalce iz partnerskih
držav pri projektu (Cipra, Estonije, Italije, Romunije, Slovenije in Španije). Povabilo,
posredovano preko mednarodnih e-novičnikov in spletnih strani, je k sodelovanju pritegnilo
256 posameznikov z različnih koncev sveta, povečini pa iz držav članic EU. Čeprav smo
načrtovali in upali, da bo odziv večji, so nanj močno vplivale razmere, povezane z epidemijo
Covida-19. Če ni navedeno drugače, se analiza nanaša na odgovore sodelujočih iz držav EU,
čeprav je nekaj mnenj, idej in izzivov povzetih tudi po odzivih drugih sodelujočih. Slednje je v
besedilu ustrezno označeno.
Več kot 70 % sodelujočih je predavateljev na visokošolskih ustanovah, v skupino pa so zajeti
tudi asistenti, 17 % opravlja povečini raziskovalno delo na področju humanistike, 12 %
sodelujočih spada v skupino »drugi«. Slednja združuje anketirance z drugačnim statusom, na
primer študente doktorskega študija, srednješolske učitelje, mlade raziskovalce,
administrativno osebje in tiste, ki so s humanistiko povezani zgolj posredno, na primer
izobraževalce na področju informacijske tehnologije, družboslovja, med njimi pa je bil celo
strokovnjak, ki se ukvarja z razvojem IKT za invalide.
Udeleženci so enakomerno zastopani po spolu (51 % moških, 46 % žensk, 3 % niso želeli
odgovoriti na to vprašanje).
Starostna struktura udeležencev kaže, da je 76 % sodelujočih starih od 40 do 60 let, le redki so
mlajši od 30 ali starejši od 60 let. Zgolj 10 % udeležencev digitalno tehnologijo pri poučevanju
ali raziskovalnem delu uporablja 4 leta ali manj, kar sovpada s številom oseb, ki so šele toliko
časa zaposlene na enem od obeh področij.

2.2 Dojemanje digitalne tehnologije v humanistiki
Opredelitev humanistike kot predmeta empirične raziskave je problematična, saj se
humanistična področja med seboj močno razlikujejo. V pričujoči raziskavi smo humanistko
razdelili na pet širokih disciplinarnih polj, ki jim je dodano še šesto, s pomočjo katerega se
lahko ciljni skupini pridružijo sodelujoči z drugih, predvsem interdisciplinarnih področij:
zgodovine, jezikoslovja in književnosti, umetnosti (tako likovne kot scenske umetnosti),
filozofije, teologije, geografije in drugih. Med slednjimi več kot polovica anketirancev deluje
na področju ene ali več zgoraj naštetih disciplin. Sodelujoči so enakomerno zastopani v vseh
zgoraj naštetih kategorijah.
Večina sodelujočih je zaposlena na univerzah, kjer predavajo na posameznih humanističnih
oddelkih (kot je opredeljeno zgoraj) ali poučujejo humanistične predmete (predvsem jezike in
umetnost) na drugih fakultetah oz. oddelkih. Nekaj jih je zaposlenih na več univerzah, ali na
univerzi in inštitutu, zgolj peščica jih je samozaposlenih.
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Eden od načinov za prikaz raznolikosti udeležencev je pregled področij, na katerih so aktivni.
Slednja segajo vse od poučevanja in raziskovanja zgodovine lokalnih volitev, migracij,
prazgodovine, poglavij iz zgodovine francoske literature, npr. trubadurjev, viktorijanske
književnosti in kulture, jezikov, jezikoslovja, jezikovne politike, komunikacijskih spretnosti,
psiholingvistike, srednjeveške umetnosti, poučevanja glasbenih inštrumentov, muzikologije,
risanja in ilustriranja, vizualne umetnosti, kiparstva, kreativnih umetniških praks, študij filma
in medijev, splošne estetike, industrijskega oblikovanja, filozofije, kognitivnih znanosti, logike,
argumentacije, epistemologije, metafizike, šeg in obredov v ljudskem življenju in verovanju,
teologije, prava, od »tradicionalnih« fizičnih, družbenih in regionalnih tem v geografiji do
aplikativnih, kulturoloških študij ali študij zaznavanja prostora in nekaterih bolj neposredno z
IKT povezanih področij, kot so na primer kulturna tehnologija, inovativna izobraževalna
tehnologija, računalniška statistika, primerjalna lingvistika, (geo)informatika, statistika,
besedilna analiza (tudi antičnih besedil), strojno učenje, analiza množičnih podatkov in
digitalna humanistika.
Velika večina sodelujočih (93 %) zelo pogosto in kompetentno uporablja splet, zlahka
uporablja računalnik in drugo tehnično opremo (85 %). Zanimajo jih novosti in pripravljeni so
se prilagoditi novim možnostim uporabe, programom in virom (79 %), presenetljivo malo pa
jih navaja, da so vključeni v različna družbena omrežja (64 %).

Pri uporabi digitalne tehnologije moraš včasih tvegati.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

2.3 Digitalne kompetence
Digitalna kompetentnost je najnovejši pojem za opredeljevanje s tehnologijo povezanih
veščin. V zadnjih letih se za opisovanje veščin in kompetence uporabe digitalnih orodij
pojavljajo številni izrazi, npr. znanje na področju IKT, tehnološke veščine, poznavanje
informacijske tehnologije, veščine za 21. stoletje, informacijska pismenost, digitalna
pismenost in digitalne veščine. Omenjene pojme pogosto uporabljamo kot sopomenke, npr.
digitalna kompetentnost in digitalna pismenost (Ilomäki, Kantosalo in Lakkala, 2011).
Sodelujoči so sami ocenili, kako 'intenzivno' uporabljajo IKT v poklicnem udejstvovanju
(Preglednica 5), kako usposobljeni so za uporabo IKT orodij (Preglednica 6) in kakšna je raven
njihovih kompetenc (Preglednica 7).
Skoraj polovica vprašanih pri svojem delu v veliki meri uporablja IKT, več kot tretjina je zmernih
uporabnikov, več kot 15 % pa IKT uporablja le občasno ali nikoli.
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Preglednica 5: Intenzivnost uporabe IKT sodelujočih pri delu

Ali uporabljate digitalno tehnologijo (IKT) pri svojem pedagoškem ali
raziskovalnem delu?

% sodelujočih

Pri svojem delu IKT ne uporabljam.
Za moje delo IKT ni nujno potreben, vendar ga občasno uporabljam.
Za moje delo je IKT nujno potreben, vendar ga uporabljam le občasno.
Sem srednje dobro usposobljen uporabnik IKT, vendar ga včasih oz. pogosto
uporabim.
Pri svojem delu intenzivno uporabljam IKT večino časa.

4
6
6
35
48

Glede na stopnjo usposobljenosti za uporabo IKT pri poučevanju in raziskovanju (Preglednica
6) so sodelujoči dokaj enakomerno porazdeljeni. Nekoliko višja stopnja usposobljenosti se
pojavlja pri raziskovalnem delu. Avtorji priročnika ocenjujejo, da je različna usposobljenost
sodelujočih (čeprav temelji na subjektivni samooceni) dragocena, saj dokazuje, da se zbrani
odgovori nanašajo na zelo raznoliko uporabo IKT znotraj humanistike. Za obe najnižji stopnji
(1. in 2. od 8) se je na področju pedagoškega dela opredelilo 21 % sodelujočih in na področju
raziskovalnega dela 20 %. Obe najvišji stopnji (7. in 8. od 8) je na področju pedagoškega dela
izbralo 25 % sodelujočih, na področju raziskovalnega dela pa 24 % sodelujočih.

Preglednica 6: Raven usposobljenosti za uporabo IKT na področju poučevanja in raziskovanja.

Ocena osebne ravni usposobljenosti za uporabo
IKT na področjih poučevanja in raziskovanja
(ločeno) z izbiro najustreznejše od ponujenih
možnosti.

Raven
usposobljenosti za
uporabo IKT pri
poučevanju (%
sodelujočih)

Raven
usposobljenosti za
uporabo IKT pri
raziskovanju (%
sodelujočih)

1. Preproste operacije s pomočjo

4

5

2. Samostojno izvajanje preprostih operacij, s
pomočjo, če je potrebno

15

13

3. Jasno določene in rutinske operacije,
preproste naloge, samostojno obvladovanje

10

12

4. Jasno določene nerutinske operacije,
samostojno delo, glede na moje potrebe

16

15

5. Različne operacije in naloge, vodenje drugih

16

15
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6. Iskanje
najprimernejših
sposobnost
prilagajanja
kompleksnih razmerah

rešitev
drugim

in
v

16

12

7. Reševanje zapletenih primerov z omejenim
številom rešitev; integracija z namenom
doprinosa k strokovnim praksam ter
vodenje drugih

12

15

8. Reševanje kompleksnih primerov z več
prepletenimi dejavniki ter predlaganje
novih idej in postopkov na strokovnem
področju

10

14

Najbolj očitna pomanjkljivost spletnega poučevanja (npr. preko videokonferenčnih povezav
kot je Zoom) je izguba občutka pripadnosti, bližine z drugim (močan občutek imam, da je to
celo bolj očitno pri študentih), ki po mojem mnenju spodbuja globljo razpravo, razumevanje
in samorefleksijo.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Prevladujoče ravni digitalnih kompetenc (Preglednica 7) so B1 vključevalci (28 %), A2
raziskovalci (27 %) in B2 strokovnjaki (21 %). Uporabnikov na ravni A0 neizkušeni uporabniki
in A1 začetniki je več kot 30 v vseh starostnih skupinah, kar predstavlja 6 % sodelujočih v
raziskavi. Tudi obe najvišji stopnji digitalne pismenosti C1 voditelji in C2 pobudniki sta
enakomerno zastopani v vseh starostnih skupinah nad 30 let in po samooceni predstavljata 18
% vprašanih.
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Preglednica 7: IKT digitalne kompetence sodelujočih pri njihovem delu.

Kako trenutno ocenjujete raven svoje digitalne pismenosti?

% sodelujočih

A0: To me ne zanima, oziroma me zanima, vendar še nisem poskusil

1

A1: Začetnik

5

A2: Raziskovalec

27

B1: Vključevalec

28

B2: Strokovnjak

21

C1: Voditelj

13

C2: Pobudnik

5

Danes se je pri poučevanju in raziskovanju nemogoče izogniti uporabi IKT.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Razlike med sodelujočimi z različnih področij bi lahko kazale na specifičnosti znanstvenih
področij. Najintenzivnejšo rabo IKT je zaznati na področju zgodovine, najšibkejšo pa na
področju filozofije in teologije. Prav tako je veliko večjo stopnjo digitalne pismenosti opaziti
pri pedagoškem in raziskovalnem delu na področju geografije in zgodovine, najmanjšo pa na
področju filozofije in teologije.

Uporabe IKT se učimo vse življenje. Tako kot številni predavatelji humanistike sem se deliti
zaslon na Zoomu ali ustvariti sejo naučil šele za začetku epidemije Covida-19. Prej sem
uporabljal Skype, na Zoomu pa sem bil pasiven uporabnik – nisem znal sam ustvariti
sestanka. Toda ko je sila, se vsega naučiš.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020
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2.4 Poklicne kompetence
Poklicne kompetence izobraževalcev vključujejo posameznikovo sposobnost, da uporablja
digitalno tehnologijo za (1) strokovno komunikacijo s sodelavci, študenti in drugimi deležniki,
(2) lastno strokovno spopolnjevanje ter (3) skupno dobro in nenehne izboljšave v matični
ustanovi in pedagoškem poklicu.

IKT je samo orodje.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Čeprav velika večina sodelujočih sistematično uporablja digitalne kanale za boljšo
komunikacijo s sodelavci in študenti (82 %), za sodelovanje s strokovnimi kolegi v matični
izobraževalni ustanovi in izven nje (81 %) in aktivno razvija svoje pedagoške in raziskovalne
veščine (75 %), je delež sodelujočih, ki si ustvarijo in učinkovito uporabljajo svojo digitalno
identiteto v poklicni komunikaciji znatno nižji (55 %).

Slika 9: Specifične potrebe, povezane z digitalno tehnologijo, ki bi jih bilo po mnenju udeležencev potrebno
izboljšati

Čeprav imajo številni udeleženci na področju IKT skupne potrebe, pa so opozorili tudi na take,
ki so značilne za posamezna področja:
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•

Potrebe na področju geografije: uporaba različnih funkcij programa SPSS pri
raziskavah, uporaba novih geografskih inštrumentov in specifičnih orodij pri raziskavah
(npr. programov za obdelavo podatkov IRAMUTEQ, SONAL, ALCESTE itd.), delo z
množičnimi podatki, novimi viri podatkov (na primer LIDAR) in novimi tehnologijami;
sposobnost ocenjevanja uporabnosti spletnih virov in orodij z namenom izbrati
najprimernejšega za specifičen raziskovalni ali pedagoški namen; razvijanje osnovnih
veščin računalniškega programiranja.

•

Potrebe na področju zgodovine: nadaljnje učenje in uporaba programskih jezikov (na
primer programskega jezika R); učenje in uporaba geografskih informacijskih sistemov
(čeprav uporaba geografskega informacijskega sistema ni prioriteta na njihovem
področju dela); uporaba drugačnih/novih orodij za delo s podatki, medijskimi
vsebinami (npr. video materialom) in za komuniciranje.

•

Potrebe na področju jezika in književnosti: pridobivanje znanja na področju
programiranja.

•

Potrebe na področju umetnosti (tako likovne kot scenske): spletni viri in orodja za
fotografsko in video produkcijo in urejanje; za učitelje glasbenih inštrumentov orodja,
ki berejo zvočni zapis, in ga spreminjajo v zvok (t. i. pametna spremljava, ki lahko
spremlja instrumentalista usklajeno z njegovim tempom igranja); sposobnost
ustvarjanja in vzdrževanja strežnikov in spletnih strani (WordPress, MediaWiki).

•

Potrebe na področju filozofije: uporaba aplikacij v oblaku; snemanje video predavanj.

2.5 Digitalni viri
Sposobnost dela z digitalnimi viri zajema (1) prepoznavanje kakovostnih pedagoških virov, (2)
znanje in veščine za spreminjanje, ustvarjanje in deljenje digitalnih virov, ki so primerni za
poučevalne, učne in raziskovalne cilje ter aktivnosti, (3) odgovorno uporabo in upravljanje
digitalne vsebine (npr. upoštevanje pravil o avtorskih pravicah in varovanju osebnih
podatkov).
Velika večina sodelujočih (89 %) uporablja različne spletne strani in strategije za iskanje in izbor
digitalnih virov, le nekoliko manj (71 %) jih dejavno ščiti občutljivo vsebino (npr. izpite, ocene
študentov, osebne podatke, raziskovalne podatke z omejenim dostopom). 62 % vprašanih
oblikuje lastne digitalne vire in prilagaja že obstoječe vire svojim potrebam. 61 % sodelujočih
uporablja digitalno tehnologijo za zbiranje podatkov z meritvami, preslikavanjem, črpanjem
podatkov iz množic in podobne pristope. Manjši del (46 %) se strinja, da lahko digitalne
tehnologije učinkovito nadomestijo tradicionalna učna in raziskovalna okolja in materiali (npr.
knjižnice in arhive).
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Slika 10: Specifične potrebe, povezane z digitalno tehnologijo, ki so jih sodelujoči bodisi zadovoljili ali jih želijo
zadovoljiti, da bi izboljšali svoje delo z digitalnimi pedagoškimi oziroma raziskovalnimi viri.

Na področju poučevaja sodelujoči verjamejo, da (1) študenti potrebujejo možnost za prožno
delo v skupinah in povratno informacijo predavatelja v živo, (2) v času pandemije izobraževalci
študente pogosto nagovarjajo, naj se naučijo (tudi interaktivno preko Zooma) odzivati, opažati
in iskati rešitve za probleme, ki jih izobraževalci z njimi delijo na zaslonu (npr. s pomočjo orodja
PowerPoint, PDF dokumentov, video in avdio posnetkov), (3) so potrebne računalniške
izobraževalne spletne strani in (4) mora biti študentom na voljo prost in hiter dostop do znanja
s pomočjo programov in integriranih sistemov za učenje.

Preglednica 8: Potrebe posameznih disciplin na področju digitalne tehnologije

DISCIPLINA

SPECIFIČNE POTREBE

Umetnost (tako likovna kot Fotografski viri; spletne zbirke slik; digitalne knjižnice; spletne
scenska umetnost)
konference; interesne skupine za iskanje in preizkušanje novih IKT
rešitev
Filozofija
Uporaba orodij za kodiranje
Geografija
Modeliranje 3D modelov nadmorskih višin; podatki laserskega
skeniranja terena LIDAR; najnovejši geografski inštrumenti; nove
tehnologije in metodologije; daljinsko zaznavanje; sistematični
arhivi
geografskih
podatkov
in
orodij;
organiziran
(institucionalen/državen) sistem za arhiviranje/prost dostop; boljše
znanje programskih jezikov
Jeziki
Viri za izboljšavo pisnega sporočanja študentov

43

Eden od sodelujočih je izpostavil, da je kljub dobri dostopnosti digitalnih virov, potrebnih za
raziskovanje in poučevanje, nujno ozavestiti njihov obstoj kot tudi podpreti njihovo redno in
kritično uporabo.

Slika 11: Terensko raziskovalno delo na področju humanistike zahteva dober dostop do različnih digitalnih virov
(avtor: J. Stopar, 2020).

2.6 Dostop in vključenost
Precej slabše so udeleženci ocenili kakovost svojega delovnega okolja. Večina jih navaja, da (1)
številni njihovi kolegi uporabljajo digitalne tehnologije pri poučevanju in raziskovanju (63 %),
(2) je njihova fakulteta primerno opremljena z digitalno tehnologijo, ki jo potrebujejo pri
poučevanju (61 %), (3) uprava fakultete podpira vključevanje digitalnih tehnologij v
poučevanje in raziskovanje (54 %), (4) je fakulteta ustrezno opremljena z digitalnimi
tehnologijami, ki jih potrebujejo pri raziskovanju (54 %), (5) kurikul omogoča in podpira
uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju, (6) imajo študenti primeren dostop do
digitalnih tehnologij (naprav, spleta, digitalnih laboratorijev itd.) na fakulteti (53 %). Manj kot
polovica sodelujočih ocenjuje, da imajo študenti primeren dostop do digitalne tehnologije
doma (44 %). Da bi lahko učinkovito izkoristili digitalno tehnologijo tako pri poučevanju kot
raziskovanju, si mora večina sodelujočih z lastnimi sredstvi kupiti digitalno opremo za delo od
doma (64 %). Druge značilnosti njihovega delovnega okolja, ki so povezane z IKT in se jim zdijo
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pomembne, so še: (1) premajhno število osebja za računalniško podporo (tako za učitelje kot
študente), (2) vprašanja glede avtorskih pravic in licenc za digitalna orodja, ki jih ustvarjajo oz.
uporabljajo, (3) nezadostna raba sistemov za upravljanje podatkov, (4) premalo izkoriščene
priložnosti za povezovanje med izobraževalnimi programi in celo (5) težave pri dostopu do
spleta.
Zdi se, da precej zadržan odziv na prošnjo za izpolnjevanje ankete, sodelovanje v intervjuju ali
prispevanje študije primera kaže na to, da se digitalna transformacija na področjih, na katerih
delujejo sodelujoči v raziskavi, ne zdi pomembno vprašanje, oziroma vsaj ni nekaj, čemur bi se
naša ciljna skupina aktivno in zavzeto posvečala. Spletni vprašalnik je izpolnilo zgolj okoli 10 %
tistih, ki smo jih k sodelovanju povabili neposredno po elektronski pošti. Od teh, ki so
odgovorili na vprašalnik, jih je le 15 % sklenilo, da bi želeli sodelovati v nadaljnjem intervjuju,
enak delež pa jih je bil pripravljen posredovati študijo primera. Zgolj malo več kot petina (22
%) bi jih sodelovala na enodnevnem zaključnem dogodku v svoji državi, ki bi vključeval
praktično uporabo IKT orodij, razvitih za rabo v humanistiki (še dodatnih 39 % bi jih »morda«
sodelovalo na takem zaključnem dogodku). Kljub temu bi bilo tako tolmačenje slabega odziva
preveč ozko in poenostavljeno. Ciljno skupino smo nagovorili med epidemijo Covida-19, ko je
bil IKT uporabno orodje za sodelovanje, učenje in raziskovanje tudi v času najstrožjih
omejevalnih ukrepov. To pa je bil hkrati tudi čas poplave povabil za izpolnjevanje spletnih
anket, povezanih z epidemijo, ki je pedagoške sodelavce in študente bolj kot kdaj prej
preobremenila s sporazumevanjem po IKT kanalih.

2.7 Digitalne tehnologije pri poučevanju, učenju in raziskovanju
Ko gre za digitalne tehnologije, kompetence na področju poučevanja in raziskovanja
vključujejo oblikovanje, načrtovanje in uporabo digitalnih tehnologij na različnih stopnjah
poučevanja in učenja oziroma raziskovanja.
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Slika 12: Specifične potrebe, povezane z digitalno tehnologijo, ki jih sodelujoči ocenjujejo kot nujno potrebno za
dosego želene ravni in izboljšanje na njihovem pedagoškem ali raziskovalnem področju oziroma boljšo učno
izkušnjo študentov.

Preglednica 9: Kako, kdaj in zakaj sodelujoči uporabljajo digitalno tehnologijo.

Uporaba digitalnih tehnologij (DT) – kako, kdaj in zakaj?

% sodelujočih

Uporaba DT v poučevanju z dodano vrednostjo.

80

Uporaba DT v raziskovanju z dodano vrednostjo.

85

Vključevanje digitalnih tehnologij v pedagoške in raziskovalne aktivnosti
sodelujočih.

74

Študenti uporabljajo digitalne tehnologije za zbiranje, beleženje in predstavitev
podatkov.

72

Za analizo in interpretacijo podatkov pri raziskavah in pedagoškem delu
sodelujočih.

62

Pri vizualizaciji (v nekaterih primerih vključujoč obogateno/navidezno
resničnost) za predstavitev podatkov, učenje ali reševanje problemov pri
raziskavah in pedagoškem delu sodelujočih.

50

Za vpeljevanje metod, kot so deskriptivno, prediktivno ali fizično modeliranje
ali simulacija pri raziskovanju ali pedagoškem delu.

44

Uporaba najnovejših tehnologij za delo z množičnimi podatki pri raziskavah in
pedagoškem delu sodelujočih.

30

Uporaba kodiranja/programiranja pri raziskavah in pedagoškem delu
sodelujočih.

24
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Preglednica 10: Nekaj potreb, povezanih s področjem IKT, ki so jih izrazili sodelujoči iz posameznih disciplin.

DISCIPLINA

SPECIFIČNE POTREBE

Umetnost (tako likovna kot Music 21, R, Sketch Engine
scenska umetnost)
Filozofija in teologija

Orodja za vizualizacijo in interpretacijo podatkov

Geografija

Dober računalniški in digitalni zaslon za poučevanje, učenje
programskih jezikov – še zlasti programiranja na področju
mobilnega GIS, kodiranje/programiranje, analiza množičnih
podatkov, modeliranje 3D modelov nadmorskih višin, podatki LIDAR

Zgodovina

Učenje modeliranja in vizualiziranja podatkov – predvsem v
geoprostorskem kartiranju

Eden od sodelujočih je poudaril, da bi si na področju jezikov in literature želel, da bi njegovi
študenti brali več papirnih knjig.

2.7.1 Ocena učnega napredka
Namen ocene učnega napredka je izboljšanje obstoječih strategij ocenjevanja, uporaba novih,
izboljšanih metod ocenjevanja, analiza (digitalnih) podatkov, pridobljenih s sodelovanjem in
delom posameznih študentov, in zagotavljanje bolj ciljno usmerjenih povratnih informacij in
podpore.
Večina sodelujočih uporablja digitalno tehnologijo za podajanje rednih in učinkovitih
povratnih informacij (67 %), manj kot polovica jih uporablja formate za digitalno ocenjevanje
za spremljanje napredka študentov (48 %), še nekoliko manj jih analizira vse podatke, ki so jim
na voljo, da lahko študentom pravočasno ponudijo dodatno pomoč (39 %).
Na naši univerzi ponujajo številne delavnice za uporabo IKT pri poučevanju. Ne udeležujem
se jih, ker menim, da se lahko uporabe IKT za moje delo naučim sam. Čeprav priznavam, da
v času boja s koronavirusom nenehno uporabljam IKT, nisem zagovornik digitalnih
tehnologij, saj dajem prednost živemu stiku v resničnem prostoru. Bolj od naložb v nova IKT
orodja bi me razveselilo, če bi predavalnice opremili tako, da bi jih bilo lažje prilagoditi za
različne aktivnosti med seminarji.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020
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Nadaljnje raziskovanje uporabe IKT pri poučevanju in učenju je pokazalo, da se večina
sodelujočih z digitalnimi izzivi spopade, ko:
•

•
•

•
•
•

morajo oblikovati digitalne naloge za študente (npr. zagotovitev enakega dostopa do
digitalnih naprav in virov; interoperabilnost in težave pri pretvorbi; pomanjkanje
digitalnih veščin) (65 %);
učijo študente, kako oceniti zanesljivost informacij in prepoznati napačne informacije
in pristranskost (62 %);
spodbujajo študente h kreativni uporabi digitalnih tehnologij za reševanje konkretnih
problemov (npr. premagovanja preprek ali izzivov, ki se pojavljajo med učnim
procesom) (61 %);
uporabljajo digitalne tehnologije, da študentom omogočajo aktivno sodelovanje pri
pouku (61 %);
oblikujejo naloge, pri katerih morajo študenti oblikovati digitalne vsebine (npr. video
ali avdio posnetke, fotografije, digitalne predstavitve, bloge, wikije (57 %);
dajejo naloge, pri katerih morajo študenti z digitalnimi orodji komunicirati in sodelovati
med sabo ali z zunanjim občinstvom (52 %).

Manj kot polovica študente uči, kako se na spletu vesti odgovorno in varno (49 %) in uporablja
digitalne tehnologije, da bi študentom omogočila personalizirano učno izkušnjo (npr.
odmerjanje različnih digitalnih nalog glede na posameznikove potrebe, želje in zanimanja) (42
%).
Nekaj sodelujočih uporablja spletne učilnice Moodle za ocenjevanje dela študentov, spletno
ocenjevanje in navzkrižno preverjanje napredka ter pripravo na izpitno ocenjevanje. Eden od
sodelujočih bi z veseljem uporabljal zbirko ključnih informacij, vendar je ne bi sam oblikoval.
Na področju poučevanja s pomočjo IKT so sodelujoči izpostavili naslednje:
•

Bolj natančno bi moral spremljati študentov angažiranost.

•

Trenutno nam svetujejo, naj za ocenjevanje uporabimo Redmento. Ker so na voljo tudi
številna druga orodja, menim, da bi bilo za vse koristno, da bi se z njimi seznanili.

•

Digitalne tehnologije bi morali na številnih univerzah aktivneje vključiti v izobraževalno
okolje.

•

Pri velikem številu študentov je težko pomagati tistim, ki imajo težave: potreboval bi
več IKT podpore, da bi z njimi vzpostavil stik in jim pomagal.

•

V »koronskem času« so številni učitelji prvič uporabili spletne kvize (Moodle ali druge)
namesto pisnih izpitov. Zdrav skepticizem je tu vsekakor upravičen – ne zgolj s stališča
goljufanja, temveč tudi kakovosti študentovega delovnega okolja (zanesljivosti spletne
povezave itd.).
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•

Pri poučevanju moramo uporabiti IKT, saj imajo študenti tako priložnost, da ocenijo
svoje znanje ali dobijo povratno informacijo od učitelja.

•

Na področju umetnosti (tako likovne kot scenske) sistem prenosa LOLA ponuja
najboljšo povezavo med dvema oddaljenima glasbenikoma.

Slika 13: Virtualno učenje klavirja (avtorica: T. Resnik Planinc, 2020).

Slika 14: Specifične potrebe, povezane z digitalno tehnologijo, ki so po mnenju udeležencev nujne za doseganje
želene ravni, ter izboljšanje, opolnomočenje in podporo digitalnim kompetencam njihovih študentov.
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2.8 Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri uporabi digitalnih
tehnologij pri poučevanju in raziskovanju (SWOT analiza)
Z namenom pridobiti celovit pregled mnenj visokošolskih učiteljev in raziskovalcev o uporabi
IKT pri poučevanju in raziskovanju na področju humanistike, smo uporabili SWOT analizo. Kot
je bilo pričakovati, se mnenja močno razlikujejo, ne zgolj zaradi subjektivnosti odzivov, temveč
tudi zaradi objektivne stvarnosti, s katero so sodelujoči soočeni v svojih delovnih okoljih in ki
odseva raznolikost njihovih disciplin. Rezultati so predstavljeni v obliki besedilnih oblakov in
besedila ter osvetljujejo najpomembnejše odzive.

Slabosti so tudi priložnosti.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

V področju zgodovine digitalne tehnologije omogočajo analizo velike količine podatkov, še
zlasti podatkovnih zbirk; omogočajo hitrejšo besedilno analizo in besedilno iskanje, kar
pomeni učinkovitejšo pot do rezultatov, in omogočajo slehernemu, da sodeluje v zgodovinskih
raziskavah. Kljub temu ves primarni material ni dostopen na spletu in čeprav prevladuje
mnenje, da so vse zgodovinske zbirke digitalizirane in dostopne na Googlu, še zdaleč ni tako.
Digitalna pristranost povzroči preveliko zanašanje in pripisovanje prevelike teže
digitaliziranemu materialu na račun zanemarjanja nedigitaliziranega, kar lahko vodi do
zavajajočih raziskovalnih sklepov.
Na področju umetnosti (tako likovne kot scenske) že zdaj pogosto poudarjamo pomen
množičnih podatkov (npr. v raziskavah na področju glasbe, tudi izven akademskega okolja); v
primerjavi s tradicionalnimi vajami v živo so študenti veliko bolj pozorni na podrobnosti, kadar
poslušajo svoj posnetek. Kljub temu večino časa delajo z živimi modeli in stvarnim materialom.
Digitalna tehnologija jim ne more nadomestiti mentorja ali učitelja. Potencial uporabe
digitalne tehnologije vidijo v povezovanju galerij, avtorjev in različnih sodelavcev. V
prihodnosti bi lahko modernizirali poučevanje umetniških predmetov, na primer v obliki t. i.
masterclassov, na katerih lahko predavatelji sodelujejo s študenti iz vse Evrope in sveta.
Na področju geografije IKT omogoča študentom reševanje stvarnih problemov našega sveta s
stvarnimi podatki, tako da za reševanje nalog uporabijo napredne tehnologije; povečuje
dostopnost neskončnih zbirk geografskih podatkov in informacij v krajšem času; geografske
informacijske tehnologije nam omogočajo, da na povsem nov način spoznavamo in si
razlagamo prostor ter o njem razmišljamo, kot to do zdaj še ni bilo mogoče. Vendar ima zgolj
virtualno delo tudi pasti, saj zaradi njega opuščamo pristno terensko delo. Kljub temu je
nekatere pojave in koncepte lažje pojasniti s pomočjo tehnologije; zelo uporabni so na primer
interaktivni zemljevidi.
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Za filozofijo je zelo pomembna poglobljena analiza, kritični pristop, iskanje globljega pomena
itd., kar je laže doseči v dialogu. Neposredna izmenjava mnenj najlažje poteka v učilnici in
učenje preko digitalne tehnologije tega ne more nadomestiti. IKT študentom daje napačen
vtis, da se lahko hitro naučijo tudi tistih vsebin, za katere je potrebno zbrano branje in vaja.
Eden od sodelujočih je zapisal: »IKT tu ni zelo uporaben kot raziskovalno orodje, sam ga
uporabljam zgolj kot sredstvo za komunikacijo s kolegi, kjer pa mi je v veliko pomoč.«
Pri poučevanju jezikov in književnosti je postala uporaba digitalne tehnologije neizbežna.
Posledica tega je, da se študenti lotevajo množice nalog, namesto da bi predelali (običajna)
besedila na klasičen način, poleg tega pa so negativne posledice za kognitivne sposobnosti
mladih do zdaj že večkrat dokazali.

Prednosti in slabosti uporabe IKT na področju poučevanja in učenja ni mogoče opredeliti
brez upoštevanja posameznikove navajenosti na tako delo. Če nekdo določeno digitalno
orodje uporablja dolgo časa ali že od mladih nog, so njegove prednosti in slabosti zanj čisto
nekaj drugega, kot pa je to pri meni, ki sem dokaj izkušen v uporabi IKT, vendar mi ni res
blizu.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020
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PREDNOSTI

SLABOSTI

V splošnem so udeleženci raziskave ocenili, da ima uporaba IKT pri
učenju, poučevanju
in
raziskovanju
predvsem prednosti.
Najpogosteje naštete
prednosti so bile
dostop do podatkov
in informacij ter
priložnosti za učenje.
Omenili
so
še
prihranek časa ter
omogočanje
skupinskega
in
• Osredotočanje na digitalen proces,
učinkovitejšega dela.
humanističnih tem.
Tako so na primer
izpostavili:

Sodelujoči so izpostavili več
različnih slabosti. Večina se je
nanašala
na
tehnična
vprašanja in čas, ki je
potreben, da slediš napredku.
Omenjali so sledeče:
• Nenehno spreminjajoče se
tehnične zahteve (tako pri
programski
kot
strojni
opremi).
namesto na dejansko vsebino

• Izjemen informacijski hrup tako pri raziskovanju kot vsakodnevni
komunikaciji.

•

IKT povečuje dostopnost podatkov in informacij, ki so lahko bistvene • Tehnološke težave, na primer slaba ali počasna povezava oziroma
za poučevanje, učenje in raziskovanje.
sinhronizacija različnih programskih orodij.

•

Lahko dostopna in raznolika podpora za priklic podatkov, zbiranje, • Infrastruktura in lastna oprema, ki naj bi bila nezadostna ali
izmenjavo, predstavitve.
tehnološko zastarela.
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Pri poučevanju na
univerzitetni ravni so
bili
največkrat
omenjeni dostop do
virov in informacij,
priložnosti
za
personalizirano
učenje in priložnosti
za komuniciranje in
povratni odziv. Na
primer:
•

•

Na
podobne
težave so opozorili
tudi v zvezi z
univerzitetnimi
predavanji,
vključno
s
pomanjkanjem
veščin
in
priložnosti
za
izobraževanje:
•

IKT odpira prostor
za sodelovanje
med učenci in učitelji, omogoča hitrejše izmenjevanje izsledkov in
•
povratnih informacij.
Razdalja in lokacija nista več ovira. Neposredna komunikacija
omogoča sodelovanje na daljavo, kar je varneje in bolj neposredno. •

•

IKT omogoča deljenje velike količine informacij in stik s študenti.

•

Čeprav je sestavljanje zamudno, je možnost personaliziranega
povratnega odziva (npr. na pisni izdelek) zelo dobrodošla, saj
študenti tako dobijo občutek, da je njihov izdelek skrbno ocenjen.

•

IKT pogosto spodbudi študente, da izrazijo svoje mnenje.
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Preveč časa za
računalnikom,
izguba pristnega stika med učiteljem in študentom.
Osebni stik še vedno igra vlogo, ki je ni mogoče nadomestiti s
tehnologijo.
Izziv je zagotoviti, da bodo imeli vsi študentje dostop do
tehnologije in znanje za njeno uporabo.

•

Začetna faza je lahko zelo zamudna. Npr. oblikovanje kvizov,
preverjanj ali učnih materialov v različnih digitalnih formatih.
Nekateri študenti in predavatelji niso zelo spretni pri uporabi
tehnologije oz. niso naklonjeni njeni uporabi.

•

Slabše sodelovanje študentov v diskusijah (morda je razlog tudi
to, da večina študentov ni imela veliko izkušenj s sodelovanjem na
video konferencah.).

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Udeleženci so izpostavili
velik potencial digitalnih
možnosti
pri
njihovi
raziskovalni
dejavnosti.
Omenjali
so
pomen
ustvarjalnosti, novih veščin
in širokega nabora orodij in
naprav.
Po
njihovem
mnenju bi z uporabo IKT
lahko:
•

•

Udeleženci so navedli
številne nevarnosti,
predvsem
pri
njihovem
delu,
poučevanju
in
raziskovanju.
Največkrat so omenili
zamudnost
takega
dela in pomembne
izzive (med drugim
kibernetske napade).

izboljšali
veščine
študentov, omogočili personalizirano spremljanje napredka;

Omenili so na primer:

omogočili napredovanje manj samozavestnim študentom;

•

•

nepoznavanje možnosti, ki jih ponuja IKT, ker nimajo institucionalne
podpore ali priložnosti za izobraževanje;

ponudili študentom širši pregled virov, pomembnih za njihovo
prihodnje delovanje, in jih spodbujali k inovativnemu razmišljanju; • tako pedagoški delavci kot študenti morajo za opremo in vire
namenjati lastna sredstva ter tudi čas, da sledijo razvoju;
• odprli prostor za ustvarjalnost – ko študentom ne zastaviš 100odstotno opredeljenih nalog, te lahko presenetijo z zelo izvirnimi • nov način dela ne more vselej nadomestiti metod v živo;
rešitvami;krepili
• uporabniki se prepogosto ne zanimajo za nove tehnologije in
• vizualno učenje/poučevanje;
računalnik uporabljajo zgolj kot nadomestek za pisalni stroj;
•

•

omogočili bolj interaktivno učenje.
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kvantifikacija 'znanosti', ki ni 'znanost' v splošnem pomenu besede,
in je ne bi smeli kvantificirati kot naravoslovne znanosti;

Usvajanje novih načinov dela je vselej dobrodošlo, veščine, ki jih pri • potencialne
tem pridobimo, pa so uporabne tudi onkraj polja učenja in poučevanja.
nevarnosti
uporabe
Na področju univerzitetnega poučevanja je bil poudarek na
tehnologije
priložnostih za študente. Sodelujoči so navedli:
brez udeležbe
človeka.
• IKT bi lahko omogočal bolj interaktivno učenje;
IKT odpira prostor za ustvarjalnost – ko študentom ne zastaviš 100- Pri visokošolskem
so
odstotno opredeljenih nalog, te lahko presenetijo z zelo izvirnimi poučevanju
sodelujoči
rešitvami;
izpostavili
• digitalna tehnologija krepi vizualno učenje/poučevanje.
zaskrbljenost zaradi
različne možnosti
dostopa študentov do IKT in iz tega izhajajoče neenakopravnosti ter
komercializacije učenja. Na primer:
•
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•

neenakost pri dostopu do opreme pomeni, da si lahko nekateri
študenti zaradi ugodnejše lokacije ali denarnega položaja
pridobijo prednost pred drugimi;

•

monopolizacija znanja s strani korporacij in založnikov, visoka cena
objav, toge avtorske pravice za avdio in vizualni material.

2.9 Z IKT povezane potrebe: sinteza
Raziskava predstavlja raznolikost digitalnotehnoloških potreb sodelujočih na področju
poučevanja in raziskovanja humanistike. Več izsledkov se ujema s pričakovanji na podlagi
prejšnjih študij (npr. prej omenjene študije Radovan in sodelavci, 2018). Precej splošen odpor
do uporabe digitalne tehnologije je na nekaterih področjih humanistike globoko zakoreninjen,
vendar pogosto prepričljivo utemeljen, kot se je to pokazalo v izjavah več udeležencev. Odpor
do uporabe običajno ni vsesplošen, temveč precej specifičen. Večina vprašanih digitalno
tehnologijo uporablja pri delu, vendar je pri njih opaziti zdrav dvom glede njene uporabe v
določenih okoliščinah oziroma za določen namen.

Trenutno poučevanje z uporabo IKT ni bistveno drugačno od tradicionanega poučevanja,
poskrbimo le, da smo ves čas pred kamero. Vendar IKT orodja omogočajo veliko širše
možnosti učenja, kot pa jih zmoremo ustvariti.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020

Splošna stopnja kompetenc in praks pri uporabi digitalne tehnologije na področju
humanističnih ved med sodelujočimi v naši raziskavi ni bila nizka, vendar je močno odvisna od
področja, ustanove in posameznika. V teh okoliščinah je osveščanje o potrebah, povezanih z
digitalno tehnologijo, med izobraževalci in raziskovalci ter drugimi, ki lahko prispevajo k
izboljšanju pravilne rabe digitalne tehnologije na področju humanistike, bistvena za izboljšanje
obstoječih praks ali spodbujanje in podporo vpeljevanju novih pedagoških in raziskovalnih
pristopov, kjer ti obljubljajo boljše rezultate.
Nekaj potreb, predstavljenih v Preglednici 11, morda še ni prepoznanih ne pri državnih
ustanovah ali vodjih ustanov ne pri kolegih znotraj fakultet ali oddelkov. Poleg naprednejših
akterjev na področju digitalne humanistike, ki si želijo izboljšati svoje programerske veščine,
ustvariti svoj »digitalni ekosistem« in podobno, so v akademskem svetu tudi taki, ki
potrebujejo pomoč pri uvajanju IKT v delo in sledenju digitalni preobrazbi znotraj
humanističnih ved. Več sodelujočih je navedlo zelo osnovne potrebe, ki so pogosto odsev
dokaj zadržanega odnosa do digitalne tehnologije v širšem okolju ustanov ali države ter
ustrezno manjše pozornosti za njeno vključevanje v poučevanje in raziskovanje.
Tako znanje imajo le redki učitelji. Dober primer tega je omejevanje – nekaj raziskovalcev
na moji fakulteti je imelo triurne videokonference, ne da bi se zavedali, da fizični odmik
spremeni tudi obliko in vsebino predavanj.
Mnenje udeleženca; HUM@N raziskava 2020
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Preglednica 11: Primeri potreb, povezanih z digitalno tehnologijo, pri delu izobraževalcev in raziskovalcev na področju humanistike (ki so rešili vprašalnik ali sodelovali v
intervjuju).

Polje strokovnih
aktivnosti/kompetenc
Dostop
do
tehnologij

Splošne ali specifične potrebe

digitalnih Primerna oprema, DT infrastruktura, okolje za spletno sodelovanje v službi in doma.
Dostop do licenc za programsko opremo za izobraževalce, raziskovalce in študente. Brezplačna programska oprema ni
vselej najboljša rešitev.
Uporaba svetovnega spleta in spletnih platform za učenje in poučevanje na daljavo, vodenje projektov, komuniciranje
itd. so nujni za prihodnji razvoj – s tem povezana je tudi nujna zagotovitev primerne tehnološke opreme in veščin.
Aktivnejša integracija digitalnih tehnologij v pedagoško in raziskovalno okolje na področju humanističnih ved.
Lokalna/institucionalna podpora za vzpostavitev in uporabo odprtokodnih orodij, programskih jezikov, skupnih okolij.
Na primer orodij za kvalitativno analizo podatkov, programskih jezikov Python in R, povezovalnih sistemov, kot sta
Etherpad in Moodle, orodij za ustvarjanje in urejanje spletnih strani, glasbe, videoposnetkov, interaktivnih predstavitev.

Poklicno udejstvovanje

Motivacija za pridobivanje in izboljševanje digitalnih veščin.

Uporaba
digitalnih
tehnologij za komunikacijo
s
poklicnimi
kolegi,
študenti
in
drugimi
zainteresiranimi stranmi za
lasten poklicni napredek in
skupno dobro ter nenehen
razvoj v ustanovah in
poklicu.

Podpora za pridobivanje veščin z namenom ustvarjanja posameznikovih 'digitalnih ekosistemov', ki jih lahko uporablja
pri raziskovanju ali poučevanju, s sodelavci ali študenti.
Usposobitev izobraževalcev, raziskovalcev in študentov za prožno delo v skupinah.
Sledenje dnevnim dogodkom in drugim nalogam, povezanim z delom ali študijem, z uporabo družbenih omrežij.
Več možnosti za izmenjevanje zamisli in virov, npr. s povezovanjem, spletnimi seminarji, interaktivnimi spletnimi
stranmi.
Vzpostavitev primerne ravni standardizacije spletnega poučevanja in raziskovalnega sodelovanja, vsaj na institucionalni,
če ne na nacionalni ravni (npr. z uporabo iste platforme, zagotovljenim dostopom do predlaganih tehnologij za vse
učence in učitelje, zagotavljanje primernih veščin).
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Primerna podpora za sinhrono in asinhrono komunikacijo pri poučevanju in raziskovanju, značilno za posamezna
področja.
Ustvarjanje in vzdrževanje domačih in mednarodnih profesionalnih spletnih strani, seznamov e-poštnih
naslovov/storitev na področju humanistike.
Digitalni viri
Prepoznavanje
dobrih
virov za poučevanje in
raziskovanje, spreminjanje,
ustvarjanje in deljenje
digitalnih virov, primernih
za poučevalne, učenje ter
raziskovalne
cilje
in
aktivnosti; odgovorna raba
in upravljanje z digitalnimi
vsebinami, s spoštovanjem
pravic
avtorjev
in
varovanjem
osebnih
podatkov.

Boljše veščine za učinkovito spletno iskanje potrebnih informacij, ustvarjanje in uporaba podatkovnih zbirk, delo z
množičnimi podatki, novimi viri podatkov, novimi tehnologijami.
Sposobnost ustvarjanja in vzdrževanja strežnikov in spletnih strani.
Ustanove za visokošolsko izobraževanje morajo poskrbeti za trajen (ne zgolj občasen) prost dostop do digitalnih virov
(npr. digitalne literature, informacijskih in foto arhivov, skript za programiranje, orodij), ki so nujni za izobraževanje in
raziskovanje, sicer digitalizacija na področju humanistike ne more steči.
Primerna IKT podpora (z opremo in osebjem) ter upravljanje avtorskih pravic in licenc za ustvarjene/uporabljene
digitalne vire.
Pri nekaterih disciplinah je opaziti pomanjkanje kakovostnih virov, celo na osnovni ravni (na primer primerna kakovost
preslikavanja zgodovinskih dokumentov).
Osveščanje o obstoju in uporabi digitalnih virov, potrebnih za raziskovanje in poučevanje na področju humanistike, ter
spodbujanje redne in kritične uporabe.
Sistematičen (institucionalen, nacionalen) sistem za vzpostavljanje in dostop do arhivov s podatki in orodji (vključno s
skriptami/programi) za uporabo pri poučevanju in raziskovanju na področju humanistike. Še zlasti podatki na
lokalni/nacionalni ravni oz. izsledki in zbirke podatkov posameznih raziskav pogosto niso dostopni.
Prost in hiter dostop do znanja (kot vira) s pomočjo programov ali integriranih sistemov za učenje.
Standardizirana institucionalna pomoč in omogočanje pridobivanja primernih veščin za zagotavljanje visoke ravni
digitalne varnosti.
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Digitalna tehnologija pri Potreba po izboljšavi digitalnih veščin posameznika/delovne skupine, npr. na področju programskih jezikov,
poučevanju, učenju in kombiniranega izobraževanja/učenja, hitrega razvoja sodobnih znanstvenih/raziskovalnih in pedagoških metod, metod
raziskovanju
in orodij za napredne slikovne predstavitve raziskovalnih izsledkov.
Oblikovanje, načrtovanje in
uporaba
digitalnih
tehnologij na različnih
stopnjah
poučevanja/učenja
in
raziskovanja.

Dostop do sistematično ažuriranih podatkov o orodjih, ki resnično izboljšujejo poučevanje in raziskovanje, in ne siljenje
k uporabi neovrednotenih orodij zgolj zato, ker so sodobna.
Primerna orodja in naprave za priklic, analizo, predstavitev podatkov ali dokumentiranje; na primer programska oprema
s funkcijo za brezhiben prenos govora v besedilo (upoštevanje hitrosti govora, pravilna interpretacija in zapis glasovnih
vnosov); prepisovanje polstrukturiranih intervjujev; za raziskovanje in poučevanje v umetniških in kulturnih praksah;
modeliranje podatkov; interpretacijo in vizualizacijo, foto- in video produkcije, orodja za urejanje spletnih virov;
programska oprema za branje notnega zapisa in pretvorba notnega zapisa v zvok; naprave za meritve na terenu.
Potreba po inteligentnih računalniško podprtih ukazih (ICAI)/portalih za poučevanje in učenje.
Če želimo omenjena digitalna orodja vključiti v poučevanje/učenje/raziskovanje, moramo z enako samoumevnostjo, kot
pri tem uporabljamo naš naravni jezik, npr. slovenščino, v proces vpeljati splošno programsko pismenost. Programski
jeziki, kor sta na primer Python ali R, so prosto dostopni in zelo uporabni ter omogočajo napredek tako študentom kot
strokovnjakom ne glede na njihovo strokovno področje.
Z razvojem tehnologije se oblikuje tudi potreba po dodatnem izobraževanju za ohranjanje stika s tehnološkim
napredkom.
Izkušen mentor/svetovalec (z jasnimi navodili, kje najti podporo), ki bo svetoval in spodbujal boljšo izrabo razpoložljivih
pristopov/orodij/metod. Samostojno učenje zaradi preobilice dela tako pri pedagoških delavcih kot študentih pogosto
ni mogoče.
Spletni dostop do primerov dobre prakse, zbirk ovrednotenih spletnih virov in orodij, ki so na voljo za posamezne
raziskovalne ali pedagoške naloge.
Nasveti, kako uporabiti digitalne tehnologije za personalizirano učenje in varno uporabo spleta za študente.
Študenti, ki bodo nekoč sami poučevali, se morajo med študijem naučiti uporabe IKT tudi za poučevanje in ne samo za
lastno učenje.
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Nenehno predstavljanje koristi, motivacija in podpora tistim, ki odklanjajo uporabo IKT v visokem šolstvu in raziskovanju.
Ocena učnega procesa

Izobraževalci potrebujejo podporo pri spoznavanju orodij, ki jih ponujajo platforme za spletno učenje, in so namenjena
ocenjevanju dela študentov, spletnemu vrednotenju in navzkrižnemu preverjanju napredka ter spletnim izpitom in
Izpopolnitev
obstoječih
njihovemu vrednotenju.
strategij za vrednotenje z
namenom pridobitve novih Dostop do informacij o različnih orodjih za ocenjevanje, samoocenjevanje in personaliziran povratni odziv ter priložnost
in boljših ocenjevalnih za njihov preizkus.
metod; analiza (digitalnih)
Več vključevanja umetne inteligence/avtomatizacije/IKT v spletna učna okolja za pomoč študentom z učnimi težavami,
podatkov o (inter)akciji
še zlasti tistim, ki težko sledijo pouku v večjih predavalnicah.
posameznih študentov za
bolj
ciljno
povratno Redno zbiranje zanesljivih in podrobnih informacij o digitalnih kompetencah študentov in njihovih potrebah za nadaljnji
informacijo in podporo.
razvoj.
Študenti pogosto potrebujejo dodatno urjenje, da se seznanijo s tehnološkimi orodji; pogosto odlično poznajo zmožnosti
mobilnega telefona, nimajo pa znanja o računalnikih in programski opremi.
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3. PRIMERI DOBRIH PRAKS
3.1 Izbrane študije primera
Pedagoške sodelavce in raziskovalce, ki so izpolnili anketni vprašalnik, opisan v 2. poglavju, smo povabili k nadaljnjemu sodelovanju (intervjuji,
študije primera, sodelovanje pri dogodkih, ki naj bi jih predvidoma organizirala ekipa projekta).
Ker študije primerov praviloma vsebujejo zbiranje in predstavitev podrobnih informacij o posameznem udeležencu ali manjši skupini, smo
sodelujoče prosili, da sami predstavijo primer uporabe IKT pri svojem pedagoškem ali raziskovalnem delu in pri tem, kjer je to mogoče, sledijo
skupnemu obrazcu z naslednjimi rubrikami: pogoji za izvajanje (npr. digitalna tehnologija, poprejšnje znanje in veščine), cilji, uporabljena digitalna
orodja in ključni dosežki.
Prejeli smo 28 študij primera, ki pokrivajo širok nabor trenutnih ali nedavnih IKT pristopov v humanističnih vedah. Enajst jih je predstavljenih v
tem poglavju, drugi so na voljo na spletnih naslovih, navedenih v preglednici 12.

Preglednica 12: Prejete študije primera in njihov kratek opis

Avtor

Država

Področje
humanistike

Naslov in kratek opis študije primera

Kje je mogoče najti študijo
(v priročniku ali na spletu)

Spletna učilnica med pandemijo
Athanasopoulou
Afroditi

Ciper

Jeziki in
književnost

Maria Pavlou

Ciper

Jeziki in
književnost

Virtualno/spletno učenje med pandemijo COVID-19 na
platformi MS Teams kot je razvidno iz podatkov rektorata
univerze.
Učenje z igro z aplikacijo Kahoot!
Uporaba aplikacije Kahoot! za učenje z igro in ocenjevanje
znanja študentov za popestritev učnega procesa.
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NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/02_Online-classroomduring-the-pandemics.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/03_Game-basedlearning-with-Kahoot.pdf

Spletno poučevanje med pandemijo
Christofi
Christakis

Ciper

Jeziki in
književnost,
umetnost

Reda Alkot
Mohamed

Egipt

Geografija

Eero Hyvönen

Finska

Vsa področja
humanistike

Manuel
Burghardt

Nemčija

Drugo: mediji

Univerza San
Raffaele v Milanu

Italija

Filozofija

Diana Popa

Romunija

Umetnost

Radu Negru

Romunija

Geografija

Odprta univerza na Cipru temelji na učenju na daljavo, zato
je tam poleg predavanj v živo zelo razširjena tudi uporaba IKT
in telekomunikacijskih platform.
GIS v turističnem oglaševanju starega Kaira, Egipt
Uporaba ArcGIS Online v turističnem oglaševanju Kaira.
Študija primera ponuja spletno stran z zemljevidom
turističnih znamenitost in stavb starega Kaira, ki je dostopna
širši javnosti z vsega sveta.
Helsinški center za digitalno humanistiko
Niz izbirnih predavanj o digitalni humanistiki na Filozofski
fakulteti v obliki raziskovalnega seminarja o digitalni
humanistiki ter ponudba pestrega spletnega učnega
materiala za študente.
Sentiment v medijih
Uporaba tehnik obdelave naravnega jezika NLP in
besedilnega rudarjenja za avtomatsko analizo. Del seminarja
je tudi uvod v zgradbo dramskih in filmskih del ter pregled
obstoječih analiznih postopkov.
Filozofija vina in hrane
Omogočanje spletnih predavanj med pandemijo Covida-19 s
pomočjo orodij MS Teams in Google Drive.
IKT v filmskih študijah
Študenti se učijo uporabljati različna digitalna orodja na
področju pisanja scenarijev in snemanja filmov.
Geomorfološki procesi in elementi
Predstavitev geomorfoloških elementov in procesov, ki
sestavljajo obalni sistem, z orodji Google Earth Pro in
YouTube.
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NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/05_Online-teachingduring-the-pandemics.pdf

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristicmanagement-of-historic-Cairo.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-fordigital-humanities.pdf

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/12_Mediasentiment.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/01_Food-and-winephilosophy.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/19_ICT-in-filmstudies.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/20_Geomorfologicalprocesses-and-elements.pdf

Anisoara Pop

Romunija

Drugo:
strokovna
angleščina –
angleščina za
nutricionistiko
in dietetiko

Krepitev pisnega izražanja v angleščini kot jeziku stroke
Več pisnega sporočanja v angleščini smo pri študentih
nutricionistike dosegli s pisanjem bloga (z orodjem BlogSpot)
in tako poskrbeli za vajo v pisanju o poklicnih temah.

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/24_Increasedcommunication-in-English.pdf

Sodelovalno kartiranje privlačnosti podeželja
Irma Potočnik
Slavič in Nejc
Bobovnik

Slovenija

Geografija

Sodelovalno kartiranje privlačnosti podeželja – preizkušanje
uporabnosti naprav in programske opreme (ArcGIS
Collector, GNSS) kot del terenskega dela v več fazah.
Prostorski podatki pri študiju zgodovine

Žiga Zwitter

Slovenija

Zgodovina

Seznanjanje študentov z različnimi digitaliziranimi arhivi,
metodami in načini uporabe zgodovinskih prostorskih
podatkov.
Podpora pri terenskemu delu študentov geografije

Blaž Repe

Slovenija

Geografija

Podpora pri terenskem delu za študente geografije med
ustvarjanjem zgodbe s pomočjo spletnih zemljevidov (ArcGIS
Online).
IKT orodja za izboljšanje ustnega izražanja v tujem jeziku

Darja Mertelj

Slovenija

Jeziki in
književnost

Študenti se postavijo v vlogo učitelja tujega jezika in
pripravijo avdio posnetek svoje izvedbe vnaprej določene
teme. Prejmejo povratno informacijo v avdio formatu z
morebitnimi predlogi za izboljšave.
Poučevanje/učenje
glasbenega
inštrumenta
med
pandemijo

Matej Zupan

Slovenija

Umetnost:
glasba

Predrag
Novaković

Slovenija

Drugo:
arheologija,

Poučevanje in učenje glasbenega inštrumenta med
pandemijo s pomočjo aplikacij Skype, WhatsApp, Viber,
Zoom, FaceTime itd.
Arheološki dialogi brez izolacije
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V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/25_Collaborativemapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/26_Spatial-data-inhistory-classes.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/27_Support-for-fieldwork-for-geography-students.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/28_ICT-tools-forpractising-productive-skills-in-foreign-languageteaching.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/29_Teaching-musicalinstrument-during-the-pandemics.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/30_Archeaologicaldialogues-without-isolation.pdf

varstvo kulturne
dediščine
María Luisa de
Lázaro Torres in
Francisco José
Morales Yago
María Luisa de
Lázaro Torres in
Francisco José
Morales Yago
Miguel
Santamaría
Lancho, José
María Luzón
Encabo, Mauro
Hernández
Benítez in
Guillermo De
Jorge Botana

Španija

Geografija

Španija

Geografija

Arheološki dialogi brez izolacije so ponudili odprt forum in
pogovore med pandemijo. Dialogi so se odvijali v okviru
projekta HERISTEM (projekt programa Erasmus+).
Geografija za srednješolske učitelje
Vpogled v digitalna izobraževalna orodja, primerna za učenje
geografije, ki spodbujajo razvoj digitalnih veščin učiteljev.
Upravljanje narodnega parka
Uporaba ArcGIS Online pri upravljanju narodnega parka.

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/07.1_Geography-forsecondary-teachers.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/07.2_National-parkmanagement.pdf

Samodejno ocenjevanje izdelkov študentov

Španija

Zgodovina

Samodejno ocenjevanje diskurzivnih besedil. Sistem analizira
pravilnost in ustreznost prosto napisanega besedila in ga
številčno oceni. Odgovor vključuje tudi natančen
personaliziran povratni odziv s ključnimi poudarki.

Proučevanje gozdnih požarov

José Manuel
Crespo
Castellanos

Španija

Geografija

Teresa Mateo
Girona

Španija

Jeziki in
literatura

Carmen Mínguez
García

Španija

Geografija

Uporaba orodja Iberpix za analizo vzrokov in posledic
gozdnih požarov.
Oblikovanje prostora za pripovedovanje kratkih zgodb
Uporaba bloga pri predmetu didaktika španskega jezika z
namenom ustvarjanja kratkih literarnih besedil za deljenje
domišljijskih svetov za lažje premagovanje pandemije.
Urbane poti v Madridu, Španija
Uporaba orodja GIS Story Maps med študenti turistike za
oblikovanje novih, inovativnih in zanimivih turističnih poti po
Madridu.
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NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/09_Automaticevaluation-of-student-work.pdf

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/15_Forest-fireinvestigation.pdf
NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/16_Construction-ofspace-to-tell-short-stories.pdf

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/17_Urban-routes-inMadrid.pdf

Prostorska arheologija in digitalna dediščina
Vincent Gaffney

VB

Drugo:
arheologija

3D metode digitalnega dokumentiranja objektov, nahajališč
in pokrajin. Digitalni podatki so način arhiviranja dediščine in
so postali zlati standard za posnetke nahajališč in pokrajin za
komercialne namene.
Zapisi o primerih

Lauren Cassell

VB

Zgodovina

Pregled zdravstvenih kartotek astrologov Simona Formana in
Richarda Napierja. Uporaba 80 000 astroloških zabeležk,
napisanih v arhaični pisavi, za poučevanje in raziskovanje.
Hardyjevi dopisovalci

Angelique
Richardson

VB

Jeziki in
literatura

John Rink

VB

Umetnost:
glasba

Christos Lynteris

VB

Zgodovina

Na Univerzi v Exeterju imajo na oddelku za digitalno
humanistiko laboratorij in raziskovalni prostor. Tam
ustvarjajo digitalne faksimile predmetov, kar omogoča
rokovanje in proučevanje v virtualnem prostoru in s tem
ohranjanje izvirnih zgodovinskih predmetov za prihodnje
rodove. Eden od tamkajšnjih projektov je tudi projekt
Hardyjevi dopisovalci.
Elektronska kritična izdaja Chopinovih zbranih del
Pri elektronski kritični izdaji Chopinovih zbranih del (OCVE Online Chopin Variorum Edition) so izkoristili nastajajoče
tehnične zmogljivosti za primerjavo besedil in slik kot tudi
najnaprednejša orodja na področju muzikologije. Gre za
zbirko podatkov in visokokakovostnih posnetkov, posebno
orodje omogoča označevanje.
Vizualni prikaz tretje pandemije kuge
Projekt zbira in analizira fotografije ter drugo vizualno
gradivo tretje pandemije kuge, ki je izbruhnila leta 1855 na
jugozahodu Kitajske (v pokrajini Junan) in je po svetu
pustošila do leta 1959 ter povzročila smrt približno 12
milijonov ljudi.
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V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/06_Landscapearchaeology-and-digital-heritage.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/08_Casebooks.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/10_Hardyscorrespondents.pdf

V PRIROČNIKU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/13_Online-Chopinvariorum-edition.pdf

NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/14_Visualrepresentation-of-the-third-plague-pandemics.pdf

Vpeljevanje GIS v geografijo
Steven Graves

ZDA

Geografija

Preprost uvod v IKT (npr. GIS, različne zbirke podatkov,
računalništvo v oblaku) pri študiju geografije.
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NA SPLETU: https://www.digihuman.eu/wpcontent/uploads/2021/04/31_The-introductionof-GIS-in-geography.pdf
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