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Tema: Moč komunikacije – informacijske tehnologije 
 
 
Razdelek 1: Kako informacijska doba spreminja naš svet in življenja? 
 
V tem razdelku bodo učenci raziskovali spreminjajočo se naravo informacijskih tehnologij od 
preteklosti do danes in razmišljali, kakšne učinke so imele te spremembe na življenje posameznika. 
Premislijo naj tudi, ali zares živijo v globalno povezanem svetu. Ali kdo morda ni vključen v pogovor? 
 
Opozorilo: Ta enota vsebuje povezave na spletna mesta, kot je YouTube. Vsebina zunanjih mest se 
lahko spremeni, zato je treba preveriti, ali je primerna za učence. 
 
Učni izidi tega razdelka 
 
Učenci bodo zmožni: 

 razumeti močan vpliv informacijske tehnologije v našem svetu; 

 spoznati, da je današnja informacijska doba nadaljevanje dolgotrajnejšega razvoja 
komunikacije; 

 oceniti spreminjajočo se vlogo komunikacijskih tehnologij v različnih časovnih obdobjih. 
 
Priložena gradiva 
 
Gradivo št. 1 Zemljevid in graf razširjenosti interneta 
Gradivo št. 2 Pionirske komunikacijske tehnologije 
Gradivo št. 3 Tehnologija spreminja naše življenje 
 
Dejavnost v razredu št. 1 Povezan svet?  
 
 

 
Vir: © Shutterstock 
 
Leta 1991 sta britanski računalniški strokovnjak Tim Berners-Lee in njegov belgijski sodelavec Robert 
Cailliau ustvarila svetovni splet (World Wide Web). Ljudje po vsem svetu so s tem dobili dostop do 
informacij na način, ki je bil do takrat še neizvedljiv. Z učenci si oglejte naslednji videoposnetek. Nato 
naj odgovorijo na naslednja vprašanja: 
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https://www.youtube.com/watch?v=NeGtIR8ggFA  

Vir: Organizacija The British Computer Society 
 

 Koliko ljudi danes po ocenah uporablja svetovni splet? 

 Kateri dve zamisli oziroma elementa je Tim Berners-Lee združil, da je ustvaril splet? 

 Ali ima kdo nadzor nad spletom? 

 Katerega leta so ljudje po svetu začeli uporabljati splet? 
 
Ko govorimo o dostopu do interneta in njegovi uporabi, je učencem pomembno razložiti, da dostop 
do internet ni enak povsod po Evropi in številnih drugih delih sveta. Vsi niso povezani in ne 
sodelujejo v pogovoru! Z učenci poglejte slike iz gradiva št. 1 in premislite, zakaj obstajajo vrzeli v 
zagotavljanju dostopa do interneta. Povejte jim, naj upoštevajo zgodovinske dogodke, ki ste jih v 
razredu morda že obravnavali, med drugim kolonializem in imperializem, učinke postkolonializma, 
ekonomsko prikrajšanost, dediščini kapitalizma in komunizma ter globalno delitev na sever in jug. 
 
Dejavnost v skupini št. 1 Tehnologija, kot je še ne poznate!  
 
Splet in njegova prisotnost prek interneta je samo najnovejši tehnološki pojav, ki združuje tako ljudi 
kot informacije. Vendar nas zgodovina uči, da so evropske družbe tudi v preteklosti v različnem 
obsegu našle vzajemne povezave prek različnih tehnologij. Ko boste obravnavali to temo, razdelite 
razred v dve približno enako veliki skupini in razdelite gradivo št. 2. Učenci naj na spletu ali v 
učbenikih/knjigah iz knjižnice raziščejo svoje predmete in poiščejo odgovore na zastavljena 
vprašanja. Vsaka skupina naj nato zbere podatke in predstavi svoje zgodovinske tehnologije 
celotnemu razredu ter razloži, zakaj so bile pomembne in kako so prispevale k razvoju sveta. Je bil 
njihov prispevek vedno pozitiven ali so jih kdaj uporabili tudi v negativne namene? 
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Skupinska dejavnost št. 2: Ko smo bili mladi, je bilo drugače  
 

 
Vir: © Shutterstock 
 
Na fotografiji je portret družine iz zadnjega desetletja 19. stoletja. Če pozorno pogledate, boste 
opazili, da se nihče ne smehlja! Danes se nam to morda zdi čudno, vendar se moramo zavedati, da so 
ljudje več stoletij morali pozirati v resni drži, medtem ko so slikarji slikali njihove portrete. To se je 
nadaljevalo tudi po izumu fotoaparata v 19. stoletju. Ljudje so pogosto morali zelo dolgo stati ali 
sedeti pred fotoaparatom, medtem ko jih je fotograf slikal. To so bile radosti zgodnje tehnologije! Zdi 
se svetlobna leta oddaljena od današnje hitrosti in načina fotografiranja. Za izhodišče uporabite to 
fotografijo iz 19. stoletja in mrežo iz gradiva št. 3 ter učencem naročite, naj razmislijo, kako so 
tehnološke spremembe spremenile življenje družine na fotografiji in njenih potomcev. Raziščejo in 
napišejo naj seznam tehnoloških dosežkov doma, v šoli in na delovnem mestu v obravnavanem 150-
letnemu obdobju. Predlagajte jim tudi, naj se pogovorijo z družinskimi člani, predvsem starimi starši 
in prastarši, o razvoju v tistih časih in kako je vplival na njihovo življenje. 


