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Povzetek doktorske disertacije 

»Primerjava ustreznosti učnih okolij pri razvijanju etičnih kompetenc 
študentov zdravstvene nege« 
 
Bistvena tema doktorske disertacije je primerjava ustreznosti 
tradicionalnega učnega okolja in okolja, podprtega z IKT, pri razvoju 
etičnih kompetenc študentov zdravstvene nege. Učenje v simuliranem 
okolju omogoča pridobivanje avtentičnih izkušenj, ki jih študenti pozneje 
uporabijo pri svojem delu v kliničnem okolju, kjer se soočajo z realnimi 
etičnimi situacijami. V neposredni skrbi za ljudi je za izvajalce ključno, 
da so na osnovi strokovnega znanja sposobni sprejemati avtonomne 
odločitve in obvladati komunikacijske ter medosebne spretnosti, pri 
čemer sta bistveni moralna naravnanost in etična senzibilnost, opisana 
tudi kot moralni čut posameznika, ki mu omogoča ločevati med dobrim 
in slabim.  
Izobraževanje za zdravstveno nego je bilo v preteklosti usmerjeno v 
prenašanje informacij in učenje praktičnih spretnosti, predvsem na 
podlagi pomnjenja. Sodobne strategije učenja in poučevanja zdravstvene 
nege vključujejo tudi razvijanje kritičnega mišljenja, spretnosti reševanja 
problemov v kliničnem okolju, komunikacijske ter medosebne 
spretnosti. Učenje za smiselno in uporabno znanje je mogoče nadgraditi 
na podlagi aktivnih metod učenja in poučevanja z uporabo ustreznih 
strategij in orodij, ki omogočajo usposabljanje za delo z ljudmi. 
Najpomembnejše pri tem je, da se naučijo teoretično znanje prenesti v 
klinični kontekst. 
Rezultati pedagoške neeksperimentalne raziskave potrjujejo, da je 
izobraževalni proces naravnan predvsem v pridobivanje teoretičnega 
znanja. Anketiranci so ocenili, da tekom študija pridobijo teoretično 
znanje, vendar to znanje bodisi ne znajo ali pa ga zaradi objektivnih 
dejavnikov ne morejo prenesti v prakso. Klasično učno okolje omogoča 
predvsem pridobivanje teoretičnega znanja, ne pa tudi razvijanja 
kompetenc. 
Podatki pluralne študije primera s pedagoškim eksperimentom 
raziskave kažejo na to, da študenti sprejemajo učenje z IKT, pri čemer v 
učnih rezultatih ne prihaja do bistvenih razlik med eksperimentalno in 
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kontrolno skupino. Študenti eksperimentalne skupine navajajo, da 
učenje preko spleta od njih zahteva večjo samostojnost pri učenju, 
medtem ko študenti obeh skupin ocenjujejo aktivne metode učenja in 
poučevanja kot primerne za učenje etičnih kompetenc, saj omogočajo 
pridobivanje trajnega in uporabnega znanja. 
 

 
 


