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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je obravnavano področje e-učbenikov naravoslovnega pouka na razredni 

stopnji. V teoretičnem delu je opredeljen pojem e-učbenik, predstavljena teorija 

multimedijskega učenja Richarda Mayerja ter kriteriji za izdelavo in evalvacijo e-učbenikov. 

Predstavljen je tudi razmislek o razlogih za in proti vključitvi e-učbenikov v pouk 

naravoslovja.  

V delu je bilo preverjeno, kakšno je stanje v Sloveniji v razpoložljivosti in uporabi e-

učbenikov na področju naravoslovja in sicer z vidika oblikovanih kriterijev o izdelavi e-

učbenikov ter teorije multimedijskega učenja. Izvedena je bila evalvacija izbranega e-

učbenika na podlagi kriterijev, ki so bili izdelani ob pregledu strokovne literature. Temu je 

sledila raziskava, opravljena med učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete na osnovnih 

šolah od prvega do šestega razreda. 

V zaključnem delu diplomskega dela so podane smernice za uspešno izdelavo, uvajanje in 

evalviranje e-učbenikov za pouk naravoslovnih vsebin, ter so namenjene širšemu 

strokovnemu krogu na polju vzgoje in izobraževanja. 
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ABSTRACT 

 

This diploma work addresses the area of e-textbooks for teaching science at primary school in 

first six grades. The theoretical part defines the concept of e-textbook and later on presents the 

theory of multimedia learning by Richard Mayer and criteria for the production and 

evaluation of e-textbooks. It also features a short reflection on the reasons for and against the 

inclusion of e-textbooks in science teaching. 

The situation of availability and use of e-textbooks for teaching science in Slovenia is 

examined in terms of the defined criteria of making e-books and theory of multimedia 

learning. An evaluation of the selected e-textbook is made on the basis of criteria that have 

been prepared under the review of the scientific literature. This is followed by a survey 

conducted among teachers who teach science subjects in primary schools from first to sixth 

grade. 

The final part of diploma work contains guidelines for the successful manufacture, 

deployment and evaluation of e-textbooks for the teaching of science. These are aimed at 

broader field of professional education. 
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1 UVOD  

 

V diplomskem delu obravnavam področje e-učbenikov, zato so v drugem poglavju najprej 

opredeljeni osnovni pojmi, ki opisujejo področje. Na podlagi že obstoječih in sprejetih 

kriterijev so izpostavljeni pojmi učbenik, e-učbenik in e-gradivo. Dalje je obravnavan pojem 

didaktična načela, saj se nanj pogosto sklicujejo tako tisti, ki ustvarjajo, kot tisti, ki vrednotijo 

učna gradiva. Temu sledi podpoglavje, ki obravnava priporočila za pripravo in evalvacijo e-

učbenikov. V tem delu so predstavljena priporočila različnih avtorjev in njihove strokovne 

utemeljitve (ali pa je navedeno, kje se te nahajajo) ter poiskane vzporednice med njimi, vse 

skupaj pa je v nadaljevanju že navezano na naslednje podpoglavje, ki obravnava teorijo 

večpredstavnostnega učenja po R. Mayerju. Teorija, predstavljena tu, pa se ne omejuje le na 

Mayerjev koncept večpredstavnostnega učenja, temveč omeni tudi druge raziskovalce, ki so 

nadaljevali njegovo delo in prispevali vsak svoj del k razvoju teorije v obliko, v kakršni je 

zdaj. Sledi podpoglavje, v katerem je poskus predstavitve avtorjevega pogleda na uporabo e-

učbenikov v kombinaciji z nadarjenimi učenci, saj so ti zelo občutljiva skupina učencev v 

razredu in od učitelja zahtevajo prilagoditve, tako kot učenci z učnimi težavami. Kaj vse torej 

vpliva na odločitev za vpeljavo e-učbenika v pouk in izbor le-tega, je vprašanje, ki je 

obravnavano v naslednjem podpoglavju. Poglavje je zaključeno z iskanjem pomislekov o 

primernosti elektronskih učnih gradiv, predvsem pa e-učbenikov, za učenje v razredu. 

Peto poglavje je namenjeno empiričnemu delu diplomskega dela. Tu je najprej predstavljena 

metoda dela, nato je podrobneje obravnavano stanje na področju ponudbe in dosegljivosti e-

učbenikov in e-gradiv iz naravoslovja v Sloveniji. Sledi predstavitev rezultatov raziskave o 

kompetentnosti učiteljev za poučevanje z e-učbeniki pri pouku naravoslovja ter predstavitev 

rezultatov raziskave. 

V šestem poglavju so podani odgovori na raziskovalna vprašanja, zastavljena v uvodnem 

delu, ter avtorjevo sklepno mnenje. 
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2 TEORETIČNI VPOGLED NA PODROČJE E-

UČBENIKOV 
 

 

2.1  DEFINICIJA POJMOV UČBENIK IN E-UČBENIK 
 

Elektronsko izobraževanje (izobraževanje s pomočjo računalnika, prenosnega računalnika, 

tabličnega računalnika, diaprojektorja, avdio-vizualnih računalniških komponent) nam v 

sodobnosti ponuja številne alternative, ki nam omogočajo nenehne izboljšave v kakovosti 

učnega procesa. Predvidevanje, da so učitelji premalo seznanjeni z vsemi prednostmi, ki nam 

jih taka oblika poučevanja v sodobnem svetu lahko nudi, pa je smiselno, hkrati pa zahteva 

natančnejšo obravnavo problema. Tu ne gre le za prednosti z vidika učitelja, temveč tudi 

učencev in staršev. Prav je, da so predstavljene tudi pomanjkljivosti omenjenih gradiv, saj 

lahko s tem optimalno načrtujemo sodoben pouk v šoli. Zato je pomembno, da poznamo 

temeljne značilnosti e-učbenika ter kriterije, ki ga ločijo od klasičnih tiskanih učbenikov ter 

drugih elektronskih didaktičnih gradiv, ki so na voljo na spletu ter v okviru založb. Za 

primerno obravnavo polja elektronskih učbenikov ter primerjavo s klasičnimi tiskanimi 

učbeniki moramo najprej natančno opredeliti pojma učbenik in elektronski učbenik (v 

nadaljevanju e-učbenik). 

 

2.1.1 Učbenik (klasični učbenik) 

Definicije pojma učbenik so si med seboj različne in odražajo značilnosti časa, v katerem so 

nastale, ter ne nazadnje odnos didaktikov in njihove stroke do te problematike. 

Čeprav že z nekoliko starejšo letnico, pa je naslednja opredelitev značilnosti učbenika po 

Poljakovi (Poljak, 1983, v Okorn, 2008, str. 10) z vsebinskega vidika dobro izhodišče za 

nadaljnjo obravnavo samega pojma: 

- »učbenik je osnovna šolska knjiga, v nasprotju z drugimi knjigami, ki so dopolnilna in 

pomožna literatura med šolanjem;  

- učbenik je pisan na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika, medtem ko 

druga strokovna, znanstvena in umetniška literatura ni;  

- učbenik učenci skorajda vsakodnevno uporabljajo, da se izobražujejo in 

samoizobražujejo, medtem ko drugo literaturo proučujejo občasno;  
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- po svojem osnovnem namenu mora biti učbenik didaktično oblikovan zaradi 

racionalnejšega, boljšega, bolj ekonomičnega in učinkovitega izobraževanja, ostala 

literatura pa ni in ne more biti«.  

Z zadnjo trditvijo se iz obravnave literature (učnih gradiv) izključi delovni zvezek. Slednji 

morajo odgovarjati didaktičnim načelom, prav tako pa jih štejemo med poučno literaturo. 

Imajo tudi pomembno vlogo razširitve vloge učbenika ter učence usmerjajo v podrobnejšo 

(ponavadi praktično) obravnavo problema oziroma vajo določenih spretnosti, s katerimi se 

(lahko) predhodno seznanijo.  

Hkrati je treba zgoraj izpostavljeno opredelitev pojma učbenik dopolniti s tem, da je »učbenik 

… osnovno sredstvo izobraževanca in izobraževalca za sistematično obdelavo učne snovi z 

določenega predmetnega področja« (Jereb in Jug, 1987, v Okorn, 2008, str. 11). Zanimivo pa 

je, da obe opredelitvi ne izpostavita funkcije učbenika, ki ima za cilj navajanje učenca na 

samostojno delo ter hkrati učencu omogoča samostojno učenje. Definicije, ki sledijo, 

omenjeno funkcijo izpostavijo. 

Omenjene definicije (čeprav so bile podane v okviru šolskega sistema, v katerem so bili učni 

načrti učno-snovno naravnani, čemur danes ob učno-ciljni naravnanosti ni tako) potrjuje tudi 

opredelitev učbenika, ki se nahaja v Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2006, 2. člen): 

»Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično 

organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira učenje in poučevanje. 

Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in 

pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja«. Kot sem napovedal v predhodnem odstavku, 

Pravilnik že vsebuje in jasno izpostavi pomembno spodbujanje samostojnosti učencev pri 

učenju. 

Didaktika umešča učbenik med besedilni učni medij, njegova posebna značilnost je v tem, da 

znanstvene vsebine s pomočjo didaktične transformacije ustrezno strukturira, predela in 

poenostavi (Kovač et al., 2005). Po Strmčniku (2001) »so skozi proces didaktične 

transformacije znanstvene vsebine ustrezno strukturirane, predelane in poenostavljene zaradi 

prilagoditve vzgojno-izobraževalnim posebnostim, potrebam in namenom« (Okorn, 2008, 

str.15). 

Druga specifična značilnost učbenika, ki ga loči od preostalih tekstovnih medijev, je v 

procesu didaktične redukcije (Okorn, 2008). Ta »vključuje izločanje, krajšanje in 

preoblikovanje, a dodaja varovalko za korektnost, ki se skriva v didaktičnih načelih, s 

katerimi so poenostavitve in poljudnost dopustne (Strmčnik, 2001, v Okorn, 2008, str. 16). 
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Učbenik kot učno sredstvo in učni vir torej pomembno prispeva k učinkovitosti pouka oziroma 

učnega procesa samega, hkrati pa spodbuja in olajša samostojno učenje (Kovač, 2005). Je trajnejši 

učni medij (v primerjavi s slušnim prenosom informacij), saj s tiskano besedo poskrbi za trajno 

ohranitev informacij. Omenjene prednosti naj bi veljale tudi za elektronski učbenik. 

 

2.1.2 E-učbenik 

Z razvojem programske tehnologije ter z vedno zmogljivejšo računalniško opremo je 

nastopilo obdobje skorajda neomejenih možnosti nadgrajevanja osnovnega digitaliziranega 

besedila učbenika. Nadgradnje so sprva obsegale slikovna gradiva ter zvočne posnetke, sledili 

so videoposnetki, ter postopoma v vedno bolj izpopolnjeni obliki tudi različne možnosti 

interakcije med učečim in programom, ki skrbi za prikazovanje elektronskega didaktičnega 

gradiva. Te interakcije so tu mišljene kot povratna informacija učencu o uspešnosti rešene 

naloge, prikazovanje vsebin na zahtevo, prilagajanje prikazovane vsebine glede na učenčevo 

uspešnost (diferenciacija) in drugo. 

E-učbenik je opredeljen z različnimi definicijami, ki so odvisne od pričakovanj učiteljev, 

učencev, staršev, do tehnološkega razvoja in konceptov v izobraževanju. S tehničnega vidika 

se pojem e-učbenika (angl. e-textbook) uporablja za učbenik v elektronskem formatu, ki ga je 

možno uporabljati na računalniku in se ga lahko shrani na nosilcih podatkov kot npr. na 

zgoščenkah (Kreuh et al., 2011). Tako je po definiciji podoben e-knjigi, vendar lahko za 

razliko od slednje popolnoma nadomesti učbenik, saj predstavlja zaključeno učno okolje, v 

katerem je učbenik le eden od ključnih elementov, za njegovo uporabo pa so potrebna 

določena tehnična sredstva ter seveda računalniška pismenost.  

Pomembno je razlikovati tudi med pojmi, ki so posredno vezani na pojem e-učbenika. Primer 

tega je področje spletnega učenja. Terminologija tega še vedno ni povsem enotna, saj se 

uporabljajo pojmi e-učenje, e-izobraževanje, ponekod računalniško podprto izobraževanje, 

izobraževanje na daljavo, multimedijsko izobraževanje … Razlika med pojmi je seveda v 

opredelitvi, iz katere izhajamo. Tako naj bi bistvene prednosti spletnega učenja bile enostaven 

in hiter dostop do znanja, dopolnjevanje klasičnih izobraževalnih programov in povečevanje 

njihove učinkovitosti, zagotavljanje učenja brez časovnih in krajevnih omejitev, nudenje 

raznolikih kratkih vsebin za dopolnjevanje in nadgrajevanje znanja, omogočanje evalvacije 

znanja in poročanje o učinkih izobraževanja, zmanjševanje stroškov izobraževanja (Markelj, 

2007). 
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Naštete prednosti so večinoma skupne splošnim prednostim e-gradiv, kamor sodijo tudi e-

učbeniki. Kot sem omenil že prej, gre pri področju spletnega učenja za gradiva, ki so dostopna 

na spletu ter namenjena dopolnjevanju že uveljavljenih izobraževalnih programov oziroma 

povečevanju njihove učinkovitosti oziroma omogočajo učni proces, v katerem učenec in 

učitelj nista nujno prisotna v istem času na istem mestu. V primeru e-učbenika tako spletno 

učenje omogoča interakcijo med učiteljem in učencem ter dostop do nabora nalog in 

preostalih spremljajočih gradiv e-učbenika. Spletno učenje torej zajema širok nabor gradiv in 

procesov, katerega del je tudi področje e-učbenika. Ni pa vsako samostojno elektronsko 

gradivo s področja spletnega učenja tudi e-učbenik. Zanj moramo definicijo ožje opredeliti. 

Glavna razlika med klasičnim in e-učbenikom je torej, da ima slednji poleg klasičnih 

(besedila, grafični prikazi) tudi interaktivne (didaktične aplikacije, vodene učne poti, igre, 

simulacije …) in multimedijske gradnike (poskusi z računalnikom, animacije, video, zvočni 

zapisi …) (Kreuh et al., 2011). Te kvalitete med drugim obravnava tudi teorija 

večpredstavnostnega učenja. Na kratko je predstavljena v enem od naslednjih podpoglavij. 

Zaključna definicija e-učbenika je: »e-učbenik opredelimo kot učbeniško gradivo v 

digitalnem učnem okolju, ki obdrži lastnosti klasičnega (tiskanega) učbenika (npr. ustreza 

učnemu načrtu predmeta, opomba avtorja), spričo tehnoloških možnosti pa omogoča dostop 

tudi do drugih učnih virov, spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, dopušča različne poti 

reševanja ter učečemu nudi možnost spremljanja in vrednotenja lastnega učnega napredka« 

(Kreuh et al., 2011). 

Nekoliko splošnejša definicija, ki je bolj osredotočena na posredniško vlogo v procesu učenja 

s strani učenca ter na vlogo usmerjevalca pri nadaljnjem raziskovanju učenca ob stiku z učno 

snovjo, pravi, da je učbenik (in enako velja tudi za e-učbenik) osnovna šolska knjiga 

(aplikacija), ki je izdelana za posebne potrebe šolskega izobraževanja in je vodnik do drugih 

virov znanja, do odkrivanja novih spoznanj (Nose, 2003, povzeto po Lokar 2011). 

 

2.1.3 Didaktična načela 

Podpoglavje, ki pojasnjuje definicijo pojma e-učbenik, izhaja iz osnovnega pojma učbenika. 

Posledično to poglavje izhaja iz osnovnih didaktičnih načel, ki naj bi jim odgovarjal vsak 

učbenik (in vsak e-učbenik). V predhodnem poglavju, ko smo govorili o značilnostih 

učbenika, smo se sklicevali tudi na didaktična načela. Ta predstavljajo neke smernice, ki naj 

bi vodile avtorje pri snovanju učnih gradiv ter jih hkrati pooblaščale, da smejo pri tem vsebino 

prilagajati sredstvom. Izraz izhaja namreč iz latinske besede principium in pomeni začetek, 
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vodilo, izhodišče, smernico pri delu. Katera so ta didaktična načela, na katere se opirajo 

strokovnjaki pri postavljanju meril kvalitete učnih gradiv, pa najdemo v številnih strokovnih 

publikacijah.  

Poljak (1974) opredeljuje didaktična načela kot tista načela, ki se izvajajo na podlagi 

spoznane objektivne zakonitosti učnega procesa in vodijo učitelja pri učnem delu, da uspešno 

uresniči postavljene naloge. V klasični didaktiki obstaja sedem didaktičnih načel: načelo 

nazornosti in abstraktnosti, načelo aktivnosti in razvojnosti, načelo sistematičnosti in 

postopnosti, načelo diferenciacije in integracije, načelo primernosti in akceleracije, načelo 

individualizacije in socializacije, načelo racionalizacije in ekonomičnosti, načelo historičnosti 

in sodobnosti. 

V nadaljevanju so uporabljena didaktična načela, ki so v povezavi s kriteriji za evalvacijo 

učbenika (Devetak in Vogrinc, 2013). To so:  

1. vsebina učbenika, 

2. odnos do učenca, 

3. načelo učenčeve aktivnosti in reševanja problemov, 

4. načelo organizacije učnega procesa. 

Prav zaradi povezave s kriteriji za evalvacijo učnega gradiva so izpostavljena ta načela, saj 

bodo v kvalitativni analizi izbranih e-učbenikov predstavljala ravno tisto izhodišče, ki naj bi 

ga med drugim zavzeli učitelji, ki opravljajo izbor primernega učbenika za delo pri pouku. 

Načelo vsebine učbenika je tisto, ki določa, da učbenik odgovarja načelom vsebinske 

pravilnosti realno-logičnih povezav, sistemskosti, strukture ter predstave predmeta. To 

podpirajo didaktična načela historičnosti in sodobnosti, racionalizacije in ekonomičnosti, 

nazornosti in abstraktnosti, načelo primernosti.  

Načelo, ki zadeva odnos do učenca, predpostavlja, da učbenik upošteva individualizacijo, 

učencu približa snov ter mu prilagaja samo posredovanje informacij. Temu odgovarjajo 

didaktična načela diferenciacije, integracije in individualizacije. 

Načelo učenčeve aktivnosti in reševanja problemov je tisto, ki je v zadnjem obdobju 

velikokrat slišano ali zapisano, pa vendar ga mnogokrat učitelji ne upoštevajo pri svojem 

vsakodnevnem delu. Predpostavlja, da učencu znanja ne prenesemo ali posredujemo, temveč 

mu omogočimo okolje, v katerem do njega pride sam. Pri tem igra pomembno vlogo 

samoiniciativnost učenca. Ta pa je lahko večja, če poteka na premišljeno zastavljenem 

celotnem učnem procesu. Načelo sovpada z didaktičnimi načeli nazornosti in abstraktnosti ter 

aktivnosti in razvojnosti. 
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Učni proces je organiziran, na kar opozarja tudi zadnje načelo. Zahteva, da naj bo učbenik 

organiziran tako, da bo učni proces, ki ga ta predpostavlja, organiziran čim bolj ekonomično 

in racionalno. Kot že ime pove, temu odgovarjata tudi omenjeni didaktični načeli.  

 

2.2 PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO IN EVALVACIJO E-

UČBENIKA 
 

Kot že omenjeno, smo priča večjemu obsegu ponujenih elektronskih gradiv, med katerimi so 

prenekatera samooklicana kot e-učbeniki. Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo s problematiko 

večpredstavnostnega učenja in ponudbe elektronskih gradiv, so poleg poskusa natančnejših 

opredelitev pojmov, ki se na tem področju uporabljajo, ponudili obsežnejše sklope priporočil. 

Tista, osredotočena na ponudbo elektronskih učnih gradiv, lahko na področju e-učbenikov 

razdelimo v dva sklopa, in sicer v sklop priporočil za izdelavo e-učbenikov in v sklop 

priporočil za evalvacijo e-učbenikov in preostalih izobraževalnih e-gradiv. Slednji sklop je že 

izhodišče za vzpostavitev sistema kriterijev za e-učbenike. Vseeno pa sem mnenja, da oba 

sklopa skupaj predstavljata nek smiseln nabor priporočil, med katerimi je težko ločiti tista, ki 

naj bi bila strogo namenjena izdelavi in tista, ki naj bi bila namenjena evalvaciji.  

Vsa priporočila morajo izhajati iz ustrezne strokovne (za specifično področje) utemeljitve. Po 

mnenju nekaterih (Kesidou & Roseman, 2002, povzeto po Devetak in Vogrinc, 2013) bi bilo 

priporočljivo, da bi učni cilji v nacionalnih učnih načrtih predstavljali osnovo za vsebinsko 

analizo učnih gradiv. Avtorja (prav tam) pravita, da naj bi sicer bila analiza učbenika 

opravljena na treh stopnjah:  

1. na stopnji osnovne strukture učbenika, 

2. besednega materiala učbenika in 

3. slikovnega materiala učbenika. 

 

Po Lokarju (2011) je v sklopu priporočil za evalvacijo e-učbenikov treba gradiva ovrednotiti 

še z vidika tehnološke prilagodljivosti izhodnim napravam, vsebinske prilagodljivosti, ter 

prilagodljivosti času in prostoru. Omenjena priporočila pa imajo (trenutno prisotno) 

pomanjkljivost. Namreč, predvsem vidik vsebinske prilagodljivosti od snovalcev morebitnih 

e-učbenikov zahteva, da so vsebine teh večinoma prilagodljive v izjemno veliki meri. To 

pomeni, da je osnova e-učbenika uporabniški vmesnik, vsebino pa lahko administratorji (tudi 

učitelji) sami (pre)urejajo in jo prilagajajo svojemu načinu poučevanja ter ciljnim 

odjemalcem, torej učencem. Temu pritrjuje Mayerjeva teorija večpredstavnostnega učenja ter 
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mnogi njeni zagovorniki. Vendar pa je v praksi v trenutnem stanju to skorajda nemogoče 

varno izvajati. Problem je v opredeljevanju avtorskih pravic vsebinskega dela, prav tako pa v 

nadzoru vsebine, ki jo ponudimo učencem. Če imajo učitelji-uporabniki prosto možnost 

spreminjanja in popravljanja vsebine e-učbenika, se vloga avtorja omeji na usmerjevalca z 

vizijo, ob upoštevanju katere potem vsebinsko gradi samostojni učitelj. Nekoliko lažje in z 

nekaterimi izvedljivimi rešitvami so že izdali nekatere e-učbenike, ki sledijo temu konceptu, 

za srednje- in višješolske programe v tujini in Sloveniji. Lokar (2011) tako predlaga prototip 

sodobnega učbenika, ki zajema: 

e-učbenik = kvalitetna vsebina + multimedijski elementi + novi pristopi + prilagodljivost 

Naslednja priporočila v neposredni povezavi z e-učbeniki se nanašajo na pripravo le-teh. Po 

Lokarju (2011) naj bodo tako e-učbeniki zgrajeni modularno, njihova vsebina naj bo ločena 

od oblike, vsi njihovi gradniki naj temeljijo na odprtih standardih, njihovi deli (oziroma v 

celoti) naj bodo prenosljivi v različna okolja in naj bodo vedno ponujeni kot učbeniški 

komplet. 

Zgoraj omenjena priporočila (tudi tista o prilagodljivosti e-učbenikov) so smiselna. Skladajo 

se tudi s kriteriji, ki jih je ZRSŠ v svojem dokumentu (Kreuh et al., 2011) opredelil za 

pripravo in definiranje potrjenega e-učbenika. Potrjeni e-učbenik mora ustrezati štirim 

skupinam vidikov. Ti so: didaktični, strokovni, organizacijski in tehnični vidik (Kreuh et al., 

2011). 

Markelj (2007) splošna priporočila analize e-učbenike strne v naslednje tri pojme jasnost, 

verjetnost, uporabnost. Pri tem se večinoma navezuje na Mayerjevo teorijo o 

večpredstavnostnem učenju. Več o tem v naslednjem podpoglavju. 

E-učbenik ima pomembno poslanstvo, ki ga je prevzel kot naslednik sodobnih klasičnih 

učbenikov. Njegova naloga ni le predstavitev didaktično prilagojene vsebine, podprte z 

grafično in zvočno dodelano obliko, ob pomoči nalog raznovrstnih tipov ter možnostjo 

interakcije oziroma povratne informacije o uspešnosti. Poslanstvo e-učbenika (kot tudi 

klasičnega učbenika), ki se posredno kaže, vendar nosi glavno vlogo, je namreč, da učenca uči 

učiti se. In to samostojno. 

Učbenik mora učencu zagotoviti čim boljši vpogled v osnovno vsebino, strukturo in 

sistemizacijo znanosti predmeta in tako pomaga zagotavljati racionalno in ekonomično 

izobraževanje (Kovač in Kovač Šebart, 2005, navedeno po Devetak in Vogrinc, 2013). 

Najpomembnejši kriterij za dober naravoslovni učbenik je dejstvo, da upošteva stopnjo 

razvoja učenca, njegovo stopnjo razumevanja in izkušenj naravoslovnih pojmov v prejšnjih 

obdobjih šolanja. Uporaba primernega jezika, z minimalizacijo tujih besed, jasnimi razlagami, 
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jasnimi obrazložitvami in kratkimi povedmi so ključne kvalitete. Z namenom povečanja 

preglednosti besedila mora biti to razdeljeno na teme in podteme, hkrati pa naj učbenik 

vsebuje kratke opombe na robu površine. Treba bi bilo upoštevati različne načine spodbujanja 

branja z razumevanjem in višjih kognitivnih dejavnosti, kot so ustrezne naloge in vprašanja, 

povzetki, tabele, grafi in sheme. Učbeniki, namenjeni starejšim učencem, naj bi vsebovali na 

začetku vsakega poglavja neke vrste kognitivni okvir poglavja, medtem ko naj bi bilo na 

koncu vsakega poglavja in / ali na koncu učbenika seznam pomembnih pojmov s pojasnili. 

Ustvarjalci naj bi po mnenju avtorjev prispevka posvetili ogromno pozornosti slikovnim 

ponazorilom v besedilu, na primer grafi, risbe in fotografije (Devetak in Vogrinc, 2013). 

Tu je smiselno izpostaviti pomislek k sedanjim trendom učnih e-gradiv, torej tudi e-

učbenikov. Učbeniki naj bi učence navajali na poglobljeno, študijsko in samostojno branje 

(Okorn, 2008). Mnogo primerov s prakse ter različni nekvalitetni učbeniki ali pa rutina 

učiteljev pa teh načel ne upoštevajo oziroma otežujejo njihovo uresničevanje. Tem načelom 

moramo slediti v praksi učnih e-gradiv. Vendar se ne smemo ustaviti tu, ampak moramo temu 

prilagoditi svoje delo tudi učitelji.  

Učbeniki imajo funkcijo posredovanja izbranih znanstvenih vsebin. To se izvaja prek 

informiranja. V tem primeru je učbenik »odraz stanja v znanosti« (Okorn, 2008). Druga 

značilnost je formiranje. Če je informiranje posredovanje znanstvenih vsebin, spoznanj, je 

učbenik v vlogi formiranja »predstavnik določene filozofske orientacije pouka« (prav tam). 

Kako se torej razlikuje zastopanost teh dveh funkcij pri klasičnih in e-učbenikih? Iz literature 

izhaja, da je pri klasičnih učbenikih zaradi njihove nespremenljive vsebine (ko je enkrat 

vključena) in drugih dejavnikov jasneje izražena vloga informiranja, medtem ko je v 

elektronskih učnih gradivih, predvsem pa v e-učbenikih, velik poudarek na vlogi formiranja. 

Razlog za slednje najdemo že v dejstvu, da so e-učbeniki vsebinsko nadgradljivi, hkrati pa 

omogočajo večji nabor nalog, ki so vrhu vsega bolje prilagojene posameznim učencem 

oziroma njihovim stopnjam (pred)znanja. 

Skleniti je mogoče, da zaradi svojih posebnosti mediji niso in ne smejo biti obravnavani le kot 

pomagalo pri poučevanju, temveč zahtevajo prilagojen način poučevanja oziroma koncept 

pouka, saj le tako smiselno izkoristimo vse prednosti tehnologije ter pri tem ne delamo škode 

samemu učnemu procesu. 
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2.3 TEORIJA VEČPREDSTAVNOSTNEGA UČENJA PO R. 

MAYERJU 
 

Mayer (2001) izhaja iz dveh teorij učenja, in sicer behaviorističnega pojmovanja učenja in 

kognitivne teorije učenja. Behavioristično pojmovanje učenja predvideva, da smo ljudje v 

procesu učenja zbiralci informacij. Informacije pridobivamo na različne načine, vendar se te 

vedno skladiščijo na isti način. Ključni element kognitivne teorije učenja pa je gradnja 

(konstrukt) znanja na podlagi kompleksne obdelave informacij, ki so jim učeči se 

posamezniki izpostavljeni. Za konstruktivistično pojmovanje učenja so ključni pojmi 

reverzibilnost, konzervacija, klasifikacija ter hipotetično razmišljanje, sklepanje, 

metakognicija. Ta pristop, ki je del obširne kognitivne teorije učenja, pa je osnova za 

večpredstavnostno učenje. Arhitektura kognitivnih teorij vsebuje pojasnila o skladiščenju 

spomina, kodiranju in kognitivnih operacijah. Tiste, ki se nanašajo na večpredstavnostno 

učenje, so med drugim Paivieva teorija dvojnega kodiranja, Baddeleyjeva teorija delovnega 

spomina, Engelkampova teorija multimodalnosti, Swellerjeva teorija kognitivne 

obremenjenosti, Nathanova teorija ANIMATE in seveda Mayerjeva teorija 

večpredstavnostnega učenja. Slednjo je nadalje razvijala tudi Roxana Moreno, ki je osnovala 

kognitivno-afektivno teorijo učenja z mediji. Ta ponudi več konkretnejših odgovorov na 

vprašanja, na katera osnovna teorija ni uspela odgovoriti. Vendar pa je za potrebe tega 

diplomskega dela dovolj, da poznamo osnovno teorijo večpredstavnostnega učenja, zato sem 

se v nadaljevanju omejil predvsem na to. 

Mayer (2001) v seriji poskusov pokaže, kdaj je multimedijsko podprto učenje uspešnejše kot 

tisto, ki temelji na golem pridobivanju informacij in ima v ozadju podporo behaviorističnega 

pojmovanja učenja. Kaj sploh je multimedisko učenje? Mayer (prav tam) ga definira kot 

učenje, pri katerem učeči se informacije obdeluje oziroma sprejema iz dveh virov (po dveh 

kanalih), in sicer slikovnem in besednem (ali vizualnem in avditornem). Pogoj je torej, da je 

multimedijsko sporočilo predstavljeno s pomočjo slikovnega (fotografije, risbe, video 

animacija ...) in besednega (tekst, posnet govor, glasba ...) gradiva, oziroma obdelano 

vizualno (natisnjen tekst, fotografije, risbe, animacija ...) in avditorno (posnet govor, glasba 

...). Od tod tudi ime teorije učenja, saj je informacija predstavljena različno. Pri tem izpelje tri 

predpostavke: dvojna kodna teorija, omejenost kanalov in aktivno učenje. 

Teorija dvojnega kodiranja predpostavlja, da drži zgoraj opisan koncept predstavitve oziroma 

obdelave informacij. Omejenost kanalov predvideva, da smo pri obdelavi informacij v 

vsakem od kanalov naenkrat zmožni zadržati le omejeno količino informacij. Aktivno učenje 
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pa predvideva, da kot posamezniki pri učenju informacije primerjamo, jih združujemo in s 

tem gradimo znanje; predpostavka torej zavrača koncept pasivnega sprejemanja in 

skladiščenja informacij, torej pasivnega učenja. 

Mayer pa ni edini, ki je za obravnavo večpredstavnostnega učenja izbral znanstveni pristop ter 

pri tem zagovarja prednosti predstavitve informacij s pomočjo slike in zvoka pred tisto, kjer 

so informacije predstavljene le z besedami. Več tistih, ki so prispevali očitnejši delež k 

prepoznavnosti in resnosti obravnave pristopa, je omenjenih v prispevku Sorden (2012). Ker 

je po mnenju zagovornikov teorije večpredstavnostnega učenja zelo pomembna povezava 

besednega in vizualnega, da dosežemo optimalne pogoje posredovanja informacij in zaželjeno 

optimalno razumljivost informacij, ki jih želimo z multimedijskim sporočilom doseči, 

moramo poznati in predvsem razumeti tista načela, ki predvidevajo uporabo multimedije. 

Vizualna komponenta večpredstavnostnega učenja je, kot sem že omenil, v poučevanju 

naravoslovja zelo pomembna. Vizualni vidik učenja ima po mnenju Devetaka in Vogrinca 

(2013) zelo pomembno vlogo pri poučevanju naravoslovja. To namreč vsebuje abstraktne 

koncepte, ki včasih nimajo vidnih oziroma otipljivih primerov v resničnosti oziroma je 

občutenje teh omejeno. Ukvarja se s kompleksnimi pojavi s številnimi spremenljivkami, ki jih 

je treba upoštevati, ko poskušamo te pojave razumeti. Še posebej v kemiji, kjer so lahko 

koncepti predstavljeni na treh ravneh: makroskopska (opazovanje pojavov), submikroskopska 

(pojavi pojasnjeni na ravni delcev) in simbolna (pojav, predstavljen z izbranim simbolom). Te 

stopnje zahtevajo veliko mentalnega napora s strani učencev, da jih razumejo, brez vidnih 

elementov, ki podpirajo ta prizadevanja, pa do učinkovitega učenja ne pride. Čeprav je po 

njunih besedah slikovni material namenjen vizualni podpori besednega materiala z ozirom na 

vse učence, še posebej izrazito cilja na tiste z izrazitejšim vizualnim tipom učnih strategij. 

Omenjeno kategorijo slikovnega (ali vizualnega) materiala nadalje razdelita v dve kategoriji. 

Prva vsebuje (1) realistične upodobitve ki predstavljajo realnost, kot jo zaznavamo s 

človeškimi čutili, na primer fotografije in risbe, (2) konvencionalne upodobitve, kot so na 

primer grafi, diagrami, načrti, molekularne strukture in drugo, izdelane  na podlagi 

znanstveno-tehničnih dogovorov, ter (3) tako imenovane hibridne upodobitve, torej tiste, ki 

kombinirajo realistično in dogovorjeno (konvencionalno) upodobitev. V drugi kategoriji po 

klasifikaciji avtorjev že omenjenega prispevka pa se upodobitve delijo na tiste, ki so 

upodobljene na makroskopski ravni ter tiste, ki so upodobljene na submikroskopski in 

simbolni ravni (Devetak in Vogrinc, 2012). Pomembno je torej, na kakšen način, po kakšni 

metodi pripravimo predstavitev neke učne vsebine, če želimo, da bo snov tudi uspešno 
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usvojena in razumljena učencem. Vsebina namreč v vsakem primeru ostaja ista, spremeni pa 

se način, kako je predstavljena učencem. 

Mayer je na podlagi poskusov, ki jih je (kot že omenjeno) opisal v svoji knjigi, izdelal 

priporočila za oblikovanje učinkovitih večpredstavnostnih učnih gradiv. Ta priporočila so 

nekakšne smernice, kdaj je večpredstavnostno učno gradivo uspešnejše, ne smemo pa teh 

priporočil upoštevati kot univerzalna. Načela oblikovanja večpredstavnostnih vsebin po 

Mayerju (Mayer, 2001, povzeto po Lajovic, 2011) so: načelo večpredstavnosti, načelo 

prostorske povezanosti, načelo časovne povezanosti, načelo koherence – teorija čustvene 

prevzetosti, načelo modalnosti, redundantni princip ter načelo različnosti posameznikov. 

Načelo večpredstavnosti pravi, da se učenci bolje naučijo učno vsebino, če je ta predstavljena 

z besedilom in slikami, kot pa, če je predstavljena samo z besedilom. Glede na kognitivno 

teorijo učenja imajo večpredstavnostne učne vsebine, sestavljene iz besedila in slik, večji 

potencial pri doseganju globljega razumevanja učne vsebine, kot pa tiste, ki temeljijo samo na 

formatu besedila. Načelo prostorske povezanosti predvideva, da se učenci vsebino naučijo 

bolje, če so med seboj vsebinsko povezana besedila in slike prostorsko bližje eden drugemu 

na strani predstavitve ali zaslonu, kot če bi bili prostorsko oddaljeni eden od drugega. Za 

boljšo integracijo informacij lahko na primer ključne besede iz besedila vključimo v naslov 

pripadajoče slike. Podobno je z načelom časovne povezanosti, ki pravi, da se učenci vsebino 

naučijo bolje, če so med seboj povezana besedila in slike predstavljene istočasno in ne 

zaporedno. Tako kot prostor (pri principu prostorske povezanosti) je namreč omejen tudi čas, 

zato je treba smiselno časovno razvrstiti besedila in slike v predstavitvi. Omenjen pristop 

pomaga učencu pri izgradnji povezav med slikovnimi in besedilnimi elementi. Smiselno 

razvrščanje besedil in slik pa velja upoštevati tudi z drugega zornega kota. Načelo koherence 

namreč pravi, da se učenci učijo bolje, če so iz predstavitve odstranjeni nepomembni oziroma 

nebistveni podatki. Vključevanje zanimivih slikovnih elementov ima lahko sicer močan 

motivacijski učinek, vendar če nima kontekstualne povezave z vsebino, učence mnogokrat 

samo zmede oziroma odtujuje z osrednjega sporočila besedila. Če nas torej načelo 

večpredstavnosti spodbuja k vključevanju kontekstualno povezanih besedil in slikovnih 

gradiv v predstavitvi, pa nas načelo koherence poziva k razmisleku, kdaj dodatne (sicer 

zanimive) informacije spodbujajo razumevanje predstavljene učne snovi in kdaj učencu 

ponujajo še več informacij, ki jih bo moral obdelati, vendar pa ne prispevajo k razumevanju 

problema. Načelo modalnosti pravi, da se učenci bolje naučijo iz animacij in govorjene 

razlage kot pa iz animacije in besedila na zaslonu. Utemeljitev izhaja iz predpostavke o 

dvojnem kodiranju ter omejenosti kanalov. Predstavitev bo torej bolje razumljena, če bo del 
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(kontekstualno povezanih) informacij učenec sprejel ter obdelal prek vidnega/vizualnega 

kanala in del prek slušnega/avditornega kanala. V tem primeru sta oba kanala uravnotežena, 

zato ne prihaja do preobremenjenosti posameznega kanala. Tudi načelo redundance ima 

podobno utemeljitev. Pravi namreč, da se učenci bolje naučijo iz predstavitve, kjer je vsebina 

podana z animacijo in govorjeno razlago, kot pa iz predstavitve, kjer so vključeni tako 

animacija, kot tekst na zaslonu ter govorjena razlaga. Načelo več je bolje torej odpade. 

Preobremenjenost kanalov otežuje celoten proces izgrajevanja znanja. Zadnje od načel 

oblikovanja pa natančneje opredeli skupino učencev, pri katerih je napredek ob upoštevanju 

teh sedmih načel oblikovanja večpredstavnostnih predstavitev večji. Učinki upoštevanja 

omenjenih načel so močnejši pri vizualnem tipu učencev in pri tistih učencih, ki imajo šibko 

predznanje. Manj vpliva imajo učinki oblikovanja na učence z dobrim predznanjem učne 

vsebine. 

Lajovic (2011) meni, da je najpomembnejši korak pri večpredstavnostnem učenju oblikovanje 

povezav med besednimi in slikovnimi predstavitvami. To pomeni, da dve predstavitvi – 

govorni in slikovni model – uporabnik pretvori v samostojno predstavitev, kjer se elementi 

govornega in slikovnega modela pravilno preslikajo drug v drugega. Dodatno integriran 

model vsebuje tudi povezavo z našim predznanjem. Omenjen proces je zadnji od petih 

korakov, ki jih učenec vključuje v primeru aktivnega učenja. Celoten proces je torej dovolj 

pomemben, da ga morajo upoštevati ustvarjalci in kritiki elektronskih učnih gradiv pri 

oblikovanju ali presojanju nekega kvalitetnega gradiva. Proces predpostavlja izbiro slik in 

besed v večpredstavnostnem učenju ter organizacijo teh, pri tem pa vseskozi opozarja na 

povezovanje pridobljenih informacijskih elementov s predznanjem.  

Devetak in Vogrinc (2013) opozarjata na pomembno napako, ki jo delajo učitelji (ali pa 

snovalci elektronskih učnih gradiv; opomba avtorja) pri svojem poučevanju. Predvidevajo, da 

učenci razumejo slikovno gradivo, ki spremlja razlago učne snovi v učbenikih. Čemur pa 

velikokrat ni tako. Učenci lahko zaidejo v napačen konstrukt znanja prav zaradi napačne 

interpretacije slikovnega gradiva. Mnogokrat je vzrok napačnih interpretacij slikovnih gradiv 

prav pomanjkanje predhodnih izkušenj iz vsakdanjega življenja. To potrdi tudi Mayer (2001) 

v poglavju, ki obravnava načelo individualnih razlik sprejemnikov. 

Prav tako je sporno tako imenovano učenje z odkrivanjem (angl. discovery learning). 

Nekateri raziskovalci teorije večpredstavnostnega učenja zagovarjajo pristop, da je vodeno 

učenje efektivnejše od učenja z odkrivanjem (Sorden, 2012). Sodeč po izsledkih 

zagovornikov teorije učenja ima namreč strukturiranje spominskih enot zelo pomembno vlogo 
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v samem sistemu delovnega spomina po Baddeleyju, to pa je, če se želimo izogniti kognitivni 

preobremenjenosti delovnega spomina, verjetno lažje ob organiziranem in vodenem učenju. 

Teorija se ob novih dognanjih v svojem razvoju širi na nova področja in se bo, sodeč po 

rešitvah, ki jih ponuja, razvijala še naprej. S svojo osredotočenostjo na učečega in kognitivno-

konstruktivistično naravnanostjo je aktualna v trenutni uporabi v vzgojno-izobraževalnem 

polju. Dejstvo, da se bolj osredotoča na iskanje učinkovitih metod poučevanja kot pa na 

razvijanje specifične tehnologije, ji zagotavlja, da bo kot dinamična teorija preživela veliko 

dlje kot katerakoli tehnologija, ki jo uporabljamo pri učenju (Sorden, 2012). 

 

2.4  E-UČBENIKI IN NADARJENI UČENCI 
 

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, 12/1996) uvršča nadarjene učence v skupino učencev s 

posebnimi potrebami in nalaga šolam, da tem učencem prilagodijo metode in oblike dela. V 

strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka 

homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Poleg običajnih 

učnih programov potrebujejo nadarjeni za optimalen razvoj svojih sposobnosti tudi prilagojen 

pouk in dejavnosti. V konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli so 

navedene številne oblike dela, med njimi tudi vzporedni programi (pull-out) in individualni 

programi za delo z nadarjenimi (Slokar Čevdek, 2010, str. 422). 

Prilagodljivost e-učbenika, predvsem vsebinska, je po Lokarju (2011) eden od kriterijev, ki 

naj bi mu prihodnji e-učbeniki odgovarjali. Če pojem prilagodljivosti nekoliko razširimo še na 

organizacijsko, grafično … prilagodljivost (o kateri ne dvomim, da bo kmalu mogoča v veliko 

večji meri kot zdaj), se lahko upravičeno ozremo tudi k problematiki učnih gradiv za 

nadarjene učence. 

V ospredje lahko postavimo predvsem možnost stopnjevanja zahtevnosti nalog, ki jih e-

učbenik ponudi, problemsko učenje prek niza različnih nalog in poskusov, projektno delo, ki 

vključuje tudi delo v programskem virtualnem okolju, ustvarjanje ponazoritev naravoslovnih 

konceptov v različnih oblikah in mnogo drugih. Zanimiva je tudi obratna pot, namreč ne 

prirejanje e-gradiv za nadarjene učence, temveč priprava e-gradiv z nadarjenimi učenci. 

Omenjeno rešitev je uporabila učiteljica matematike, kot navaja Slokar Čevdek (2010). 

Devetošolec je sam načrtoval, pripravil in izdelal e-gradivo z naslovom Algebrski izrazi, 

namenjeno učenju omenjene vsebine pri pouku matematike in doma. Seveda v opisanem 

primeru ne gre za zasluge e-gradiv, še posebej pa ne e-učbenikov, k izvedbi omenjenega 

projekta, temveč za pripravljenost učiteljice, motiviranost učenca ter odlično sodelovanje 
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obeh in še kaj. Vendar pa pokaže možnosti, ki jih lahko snovalci bodočih poučnih e-gradiv 

upoštevajo in raziščejo. 

Možnosti uporabe e-učbenika za individualizacijo pouka naravoslovja bi lahko v grobem 

razdelili v dve skupini, in sicer uporaba e-učbenika za spoznavanje z novo vsebino in 

utrjevanje te, ter uporaba e-učbenika pri oblikovanju novih gradiv ali gradnikov, ki 

obravnavajo učno vsebino. V prvi skupini so na primer možnost stopnjevanja zahtevnosti 

nalog, ki jih e-učbenik zastavi uporabniku (učencu), možnost dostopanja do vizualnih 

ponazoritev na različnih ravneh (mikroskopska, submikroskopska, simbolna) ter problemsko 

učenje prek niza različnih nalog in poskusov. V drugi skupini pa so za primer možnost 

problemskega učenja prek niza poskusov, projektno delo v programskem virtualnem okolju 

ter ustvarjanje ponazoritev naravoslovnih konceptov v različnih oblikah. Računalniško 

pismenost učencev je treba izkoristiti v prid pri poučevanju naravoslovja s pomočjo 

računalniške tehnologije, kar še posebej pride do izraza v skupini nadarjenih otrok. 

 

2.5 UČITELJEVA VLOGA PRI IZBIRI E-UČBENIKA 
 

Izbira e-učbenika je v neki omejeni meri prepuščena učitelju oziroma kolektivu v šoli. Tu je 

sicer nekoliko drugače kot v primeru klasičnih učbenikov, kjer je ponudba prvič neprimerno 

pestrejša in drugič kvalitetnejša. Hkrati je izbira oziroma odločitev za e-učbenik zelo odvisna 

od naklonjenosti posamezne šole k uvajanju sodobnejših pristopov in sredstev v svojo 

ponudbo. To pa je verjetno povezano z usposobljenostjo učiteljev ter vodstva, izobrazbeno 

strukturo pedagoških delavcev, finančnimi zmožnostmi šole in nekaterimi drugimi. Vsekakor 

bi bilo zanimivo in smiselno to predpostavko tudi preveriti v kateri od naslednjih raziskav. 

Kot že omenjeno, e-učbenik izberejo strokovno usposobljeni pedagoški delavci. Tem je 

zagotovljena strokovna avtonomija do neke mere, hkrati pa se izbira opira tudi na vrsto 

določil (didaktičnih, zakonskih in drugih), od katerih so nekatera omenjena v prejšnjih 

poglavjih. 

Nekateri poudarjajo učiteljevo pomembnost samostojnega odločanja o času in načinu uporabe 

učnih sredstev. Sklepamo lahko, da je torej logična posledica, da naj učitelj izbira učbenik, ki 

bo najbolj ustrezal njegovemu slogu poučevanja in specifičnim lastnostim učencev (Turk 

Škraba, 2006, povzeto po Okorn, 2008). Avtorica tudi omeni »podatek o sklicevanju učiteljev 

na učbenik v času pouka, ki znaša kar 90% (Mikk, 2000, navedeno po Okorn, 2008)«, ki 

»kaže na to, da učbenik predstavlja za učitelja pomembno vodilo« (Okorn, 2008, str. 17). 
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Kot navaja, je presoja o izbiri učbenika ali drugega učnega vira po mnenju Štefanca (2005, 

povzeto po Okorn, 2008) odvisna od suverenega obvladovanja vsebine svojega učnega 

predmeta in od didaktične usposobljenosti, drugi, npr. Filipčič (2003, povzeto po Okorn, 

2008), pa vključujejo še osebna nagnjenja in šolsko okolje. 

Tako nekateri avtorji izpostavijo naslednja izhodišča učitelja: »Izbor učbenika bo strokoven 

ob samostojnosti učitelja, temeljitosti pri pregledovanju in odgovornosti do okolja po 

opravljenem izboru« (Filipčič, 2007, v Okorn, 2008, str. 18). 

 

Vendar pa je tu umesten pomislek. Učiteljeva avtonomija ima dve plati. Če po eni strani 

pričakujemo in s strokovno avtonomijo učitelja tudi utemeljimo učiteljev izbor metod in 

sredstev dela, pa se moramo zavedati, da lahko po drugi strani »skrivajoč se za načelom 

avtonomnosti« učitelji sami pristajajo na vodenje s strani vsebinskih in pedagoških rešitev, ki 

jih ponujajo različni založniki in strokovnjaki (Justin, 2003, povzeto po Okorn, 2008). Tako 

tudi Kroflič (2002) meni, da, v neki meri predpisani učbeniki determinirajo učiteljevo 

delovanje. To se zgodi v tistih primerih, ko učitelji rutinsko opravljajo svoj poklic ter svojega 

znanja in izkušenj ne posredujejo premišljeno, ob upoštevanju dinamike razreda, temveč po 

ustaljenem vzorcu, ki so ga prevzeli.  

Kako je to pomembno, ko se ukvarjamo s poljem e-učbenikov pri pouku naravoslovja? Tu 

vidim predvsem dva problema. Prvi je preslikava tistega, ki izhaja že iz polja klasičnih 

učbenikov in o katerem je govora v zgornjem odstavku. Problem, da torej učitelji praktiki 

presojajo, izbirajo in uporabljajo e-učbenike samo s pristajanjem na mnenje večine, močne 

sugestije s strani založnikov, države, grafične podobe, reklame in podobno, vse v okviru 

njihove tako imenovane strokovne avtonomije. Drugi problem pa je izpeljan iz prvega in je 

verjetno posledica stanja, opisanega zgoraj. Učiteljeva strokovna avtonomija je namreč 

utemeljena z izobrazbo in izkušnjami. Uporaba e-učbenikov tako zahteva dodatna znanja, in 

veliko mero samoiniciativnosti učitelja za vrednotenje dobljenih rezultatov pri pouku. Menim, 

da so področja, kot so teorija večpredstavnostnega učenja, stili učenja, prednosti in slabosti 

vidnih, slušnih in tipnih prenosnikov, poznavanje informacijske tehnologije in drugi, poleg 

obvezne pedagoške izobrazbe, ključnega pomena za uspešno in kvalitetno uporabo e-učbenika 

pri pouku. 

Ko govorimo o izboru učbenika, tudi elektronskega, ne smemo pozabiti še na en element v 

pedagoškem procesu, ki ga jasno izpostavi tudi pedagoški trikotnik (učitelj-učenec-snov). 

Celoten problem moramo pogledati tudi z vidika učenca. Učbenik je v prvi vrsti namenjen 

učencu, od tod tudi zahteva po didaktični transformaciji znanstvenih vsebin in upoštevanju 
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spoznavnih stilov učencev (tu se stikajo ugotovitve Okornove in Mayerja). Predstavljal naj bi 

ustrezen vir za samostojno učenje, obenem pa motiviral za učenje. Tako zadenemo ob 

pomembno stanje v pedagoškem procesu – motivacijo učenca. Ta določa tako učenje oziroma 

uspešnost učenja učenca kot tudi delo učitelja. Če se torej vprašamo, kaj pričakujemo od 

učbenika oziroma v našem primeru e-učbenika, bi lahko bil eden od odgovorov tudi 

motivacijo za učenje.  

Prilagojenost učbenika učencu je pomemben kriterij pri izbiri učbenika. Če smo do zdaj 

obravnavali poskus postavitve kriterijev priprave in evalvacije e-učbenikov, pa se v tem 

razdelku osredinimo še na vidik učenca in kriterije, ki imajo v mislih predvsem učenca in 

njegovo učenje. Marentič Požarnik (2003) je tako poudarila, da je za učenje iz učbenika 

pomembno, da je prilagojen učencu s tem, da: 

- upošteva razvojno stopnjo učencev, njihovo raven razumevanja in izkušnje;  

- uporablja primeren jezik (čim manj tujk, jasne razlage, kratke stavke);  

- razgradi temo in poveča preglednost besedila (naslovi, podnaslovi, opombe ob robu);  

- na razne načine spodbuja branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti (s 

primernimi nalogami in vprašanji, s povzetki, preglednicami, za starejše učence naj se 

vsako poglavje začne s kognitivnim okvirom, na koncu učbenika pa je seznam 

izrazov);  

- posveti pozornost ponazorilom v besedilu (grafikonom, skicam, slikovnem gradivu). 

 

Opazimo lahko, da kvalitete učbenika, ki jih poudarja Marentič Požarnik, ustrezajo oziroma 

bolje rečeno podpirajo kriterije, ki jih je postavil ZRSŠ v dokumentu Kriteriji za izdelavo e-

učbenika (Kreuh et al., 2011). 

Na posebno funkcijo učbenika z ozirom na učenca opozori že prej omenjeni Mikk (2000), in 

sicer na diferenciacijo pouka. Upoštevajoč učne stile učencev lahko trdimo, da otroci in 

mladostniki iz različnih skupin učnih stilov potrebujejo drugačen pristop k razlagi oziroma 

spoznavanju učnih vsebin. Zato Mikk celo predlaga, da bi v razredu uporabljali različne 

učbenike. To seveda v našem okolju trenutno ni mogoče, vendar pa ideja ostaja, in vredno bi 

bilo razmisliti, ali bi lahko predstavljala spodbudo pri snovanju uporabe e-učbenika v praksi, 

saj so že bile omenjene tendence k odprtosti elektronskih učnih gradiv in s tem večji 

prilagodljivosti. V primeru e-učbenika sicer ne bi šlo za različne učbenike v istem razredu 

(kar lahko štejemo kvečjemu v dobro), temveč za prilagoditve računalniškega programa na 

stopnji prikaza in vsebine različnim potrebam učencev, torej prilagoditve »inputa«. Druga 

rešitev bi bila lahko raznolikost »output« materiala. Tu so mišljene naloge, ki bi jih učenci 
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reševali, ter pri tem ustvarjali lastno knjižnico e-gradiv. Pri tem bi se učili tako učne vsebine 

kot ustvarjanja oziroma sodelovanja pri ustvarjanju e-gradiv. E-učbenik bi bil v tem primeru 

nekakšno vodilo z vsebinskimi, didaktičnimi in metodičnimi usmeritvami, učenci pa bi bili v 

značaju konstruktivističnega in ustvarjalnega pouka izpostavljeni različnim problemom, ki bi 

jih za uspešno izvedbo oziroma uresničitev projekta morali rešiti. Omenjena rešitev ne bi 

smela biti pravilo, temveč opcija, ki predstavlja izziv tako učencem kot učiteljem. 

Do zdaj je bilo omenjenih že več dejstev, ki govorijo v prid izbire in uporabe e-učbenika. 

Smiselno pa se je vprašati tudi po tem, ali obstajajo razlogi proti uporabi e-učbenika. Kateri so 

in iz katere problematike izhajajo? Tu je nekaj težav z viri, saj literature o e-učbenikih še ni 

dobiti v enakovrednem razmerju z literaturo o klasičnih učbenikih, zato se o razlogih proti 

uporabi e-učbenika presoja ob izhajanju iz tistih, ki so jih različni avtorji našli o klasičnih 

učbenikih. 

Skela (1993) navaja najpogostejše razloge proti uporabi (klasičnega) učbenika v učnem 

procesu: 

- učbenik naj bi oteževal in preprečeval učiteljevo ustvarjalnost z vsiljevanjem vnaprej 

določene metodične poti obravnave snovi;  

- dokaj hitro zastarevanje učbenika;  

- ker je učbenik pisan za povprečnega učenca, ne upošteva različnega nivoja predznanja 

in sposobnosti posameznih učencev; zato je za nekatere učence pretežak, za druge pa 

prelahek;  

- neupoštevanje lokalnih posebnosti in potreb. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni razlogi proti uporabi klasičnih učbenikov, obravnavani z 

vidika uporabe e-učbenikov. 

Prvi razlog, ki omenja oteževanje in preprečevanje učiteljeve ustvarjalnosti z vsiljevanjem 

vnaprej določene didaktične in metodične poti obravnave učne vsebine je nestabilen. Sicer 

drži, da je lahko preveliko zanašanje na spremljajoče že izdelane učne priprave v učbeniških 

kompletih, ki so jih izdelali različni strokovnjaki, razlog za neprilagojen pouk. Vendar pa so 

tu tudi dobre strani ponujene pomoči s strani avtorjev učbenikov. Metodične poti, ki so v 

takšnih publikacijah ponujene, so samo predlogi, nekakšen vir z vizijo, ki jo je vsekakor treba 

prilagoditi posebnostim okolja, v katerem se bo pouk izvajal. Poleg tega lahko sklepamo, da 

je učiteljeva ustvarjalnost veliko bolj omogočena, saj učbenik nudi neko preverjeno izhodišče, 

vizijo (kot je že omenjeno) in hkrati trdno ogrodje, na katerega se učitelj vsak trenutek lahko 

zanese pri preizkušanju lastnih kreativnih rešitev. To bi bilo treba tudi raziskovalno potrditi. 
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Sodobni e-učbeniki to prednost le še poudarijo. Še posebej pa je s tega vidika zanimiv e-

učbenik v primeru, da se uresniči pobuda za vsebinsko spremenljivost in prilagodljivost e-

učbenikov.  

Hitro zastarevanje učbenikov predstavlja predvsem v zadnjem času večji problem tako za 

učitelje kot za učence. Za prve z vidika kompatibilnosti z učnimi načrti in drugimi 

spremembami v šolstvu ter novimi spoznanji v znanosti, medtem ko za učence poleg 

kompatibilnosti z novimi spoznanji v znanosti in neprivlačnimi zastarelimi ponazoritvami in 

pristopi (vpliv na motivacijo učencev za učenje iz takega učbenika) tudi velik strošek nakupa 

novega učbenika za njihove starše. Tu je v veliki prednosti e-učbenik, saj omogoča hitrejše, 

preprostejše in cenejše nadgrajevanje vsebine. 

Kritika, da je učbenik v osnovi pisan za povprečnega učenca ter je posledično za nekatere 

prezahteven in za druge nezanimiv, saj ne omogoča učnih izzivov, nikomur pa ne odgovarja 

povsem, do neke mere zdrži. Tudi v primeru e-učbenika je (trenutno) tako. Še vedno je 

določen odstotek otrok, ki bodo potrebovali pri delu z e-učbenikom dodatno razlago, ali pa 

jim naloge ne bodo predstavljale večjega izziva, vendar pa je ta odstotek zagotovo manjši kot 

v primeru klasičnih učbenikov. E-učbenik odpira namreč precej možnosti pri spodbujanju 

interesa učencev zaradi ekskluzivnosti ter hkrati ponuja več kanalov, prek katerih lahko 

ponuja svojo vsebino (teorija večpredstavnostnega učenja). Tako je večja možnost, da bo 

razumljiv večjemu krogu učencev. Tudi tu je omenjena možnost, da bodo prihodnji e-

učbeniki mnogo bolj prilagodljivi različnim tipom učencev, kot klasični, ki lahko v eni izdaji 

obstajajo le v eni obliki. 

Neupoštevanje lokalnih posebnosti in potreb je kritika, ki predvideva, da se morajo učitelji 

sami prilagajati posebnostim in potrebam lokalnega okolja. V primeru zdajšnjih e-učnih 

gradiv se stanje ni premaknilo dlje od tistega pri klasičnih učbenikih. E-učbeniki še vedno 

niso vsebinsko tako prilagodljivi, da bi omogočali dopolnjevanje vsebine z aktualnimi 

dogodki, krajevnimi znamenitosmi, posebnostmi v kulturi in drugo. Vendar pa se od klasičnih 

učbenikov razlikujejo po tem, da računalnik omogoča delno zapolnitev te vrzeli, in tako lahko 

učitelj aktualizira temo tam, kjer presodi, da bi to bilo potrebno. Novost v aplikacijah, 

dostopnih širši javnosti, je tako imenovan »geo-tagging«, ki omogoča uporabniku aplikacije 

natančno določanje njegovega položaja, seveda ob predpostavki, da naprava (računalnik, 

pametni telefon, tablični računalnik) vsebuje modul GPS. Ustvarjalci učnih e-gradiv bi lahko 

omogočili sinhronizacijo e-gradiva z bazo podatkov, ki bi posredovala aktualne informacije, 

vezane na položaj uporabnika. Učenci bi tako lahko dostopali do zanimivih informacij v zvezi 
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z domačim krajem, omenjena tehnična rešitev pa bi bila zanimiva tudi na šolskih ekskurzijah 

ali drugih projektih, na primer obisk muzeja. 

Povzeti je mogoče, da ni izoblikovanih razlogov proti uporabi e-učbenikov pri pouku, niti 

proti uvedbi teh kot potrjenih učbenikov. Dokler so ti brezplačni (primer Vedež 1, 2, 3) ali v 

kombinaciji s klasičnimi učbeniki (primera Vedež, Lili in Bine) po mojem mnenju ponujajo 

kvečjemu nadgradnjo klasičnega učbenika, ki ni večje finančno breme za učence oziroma 

njihove starše, ter omogočajo močno multimedijsko podporo učiteljem, kljub nekaterim 

prilagoditvam, ki jih nekoliko spremenjen način dela v tem primeru od njih zahteva. 
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3 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

V diplomskem delu je obravnavano področje tako imenovanih e-učbenikov (Kreuh et al., 

2011) naravoslovnega pouka na razredni stopnji. V Sloveniji je bilo v zadnjih letih izvedenih 

več projektov, usmerjenih v raziskovanje področja, izdelavo in vrednotenje elektronskih 

gradiv ter e-učbenikov.  

Posledično je v različnih projektih Ministrstva za šolstvo in šport v preteklem obdobju nastalo 

večje število e-gradiv za različne predmete in različne razrede, ki so bila izdelana na različnih 

tehnoloških platformah. Za naravoslovne predmete, pri katerih je nastalo največ e-gradiv, že 

obstoječa e-gradiva nadgrajujejo v e-učbenike, jih vsebinsko in didaktično nadgradijo ter 

tehnološko poenotijo. Jasnejše smernice za izdelavo kvalitetnih e-učbenikov so bile začrtane 

pri projektu Kriteriji za izdelavo e-učbenikov (Kreuh et al., 2011), ki je potekal na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo. 

Kot je razvidno, postaja trg e-učbenikov pestrejši, bogatejši in kvalitetnejši. Kakšno pa je 

stanje na polju uporabe? V diplomskem delu je analizirano stanje na slovenskem trgu e-

učbenikov. Pridobljene informacije so osnova za odgovor na vprašanje, kako učitelji sami 

dojemajo uporabo omenjenih elektronskih gradiv pri pouku naravoslovja v šolah. 

Richard Mayer je v svoji teoriji multimedijskega učenja postopno oblikoval več načel, ki bi 

lahko predstavljala dobra izhodišča pri snovanju multimedijskih izobraževalnih vsebin. 

Teorija izhaja iz širše krovne teorije kognitivnega učenja. Poleg Mayerja je tudi več drugih 

raziskovalcev oblikovalo svoj pogled na učenje ob pomoči multimedije ter multimedijsko 

učenje ter svoje izsledke predstavilo v strokovnih prispevkih. 

Kriteriji za izdelavo e-učbenikov predstavljajo drugo izhodišče pri snovanju za zbiranje 

podatkov, s katerimi bi si lahko odgovoril na svoja raziskovalna vprašanja. 
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4 NAMEN IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je stanje v Sloveniji na področju 

razpoložljivosti in uporabe e-učbenikov z vidika oblikovanih kriterijev o izdelavi e-učbenikov 

ter teorije multimedijskega učenja Richarda Mayerja. Interpretacija rezultatov raziskave, 

opravljene med učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete na osnovnih šolah od prvega do 

šestega razreda, bo temeljila na analizi pregleda razpoložljivosti e-učbenikov v Sloveniji ter 

sintezi znanja o multimedijskem učenju in e-učbenikih. 

Izbrana tema je analizirana zaradi več razlogov, glavni pa je ta, da je omenjeno področje še 

precej neraziskano in neopredeljeno. Projekt Kriteriji za izdelavo e-učbenikov (Kreuh et al., 

2011) iz leta 2011 je sicer postavil osnovne okvirje, na katerih pa je treba utemeljiti nadaljnje 

delo. 

Namen naloge je iz zbranih podatkov postaviti oceno stanja uporabe in odnosa do e-

učbenikov s strani učiteljev praktikov na razredni stopnji. Po izdelani interpretaciji je cilj 

naloge tudi postaviti nekaj predlogov za nadaljnje načrtovanje uvajanja e-učbenikov v 

vzgojno-izobraževalni proces.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je razlika med elektronskimi učnimi gradivi (v nadaljevanju e-gradivi) in e-

učbeniki? 

 Kakšno je stanje na področju ponudbe in dosegljivosti e-učbenikov v Sloveniji? 

 Katere založbe so do zdaj v svojo ponudbo vključile tudi e-učbenike? 

 Kako svoje kompetence za uporabo e-učbenikov pri izvajanju pouka ocenjujejo 

učitelji na razredni stopnji? 

 Koliko učitelji prepoznajo strokovno smiselnost uporabe multimedijskih elektronskih 

gradiv pri pouku naravoslovja? 
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5  METODA DELA 

 

5.1 VZOREC 
 

Vzorec je razdeljen na dva dela, in sicer na tistega, ki zajema učna e-gradiva, ter tistega, ki 

zajema učitelje, ki so sodelovali pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika.  

 

5.1.1 Učna e-gradiva 

V slovenskem prostoru smo bili v zadnjih letih priča izdajam številnih elektronskih učnih 

gradiv. Ta so bila ustvarjena na različnih tehnoloških platformah, v različnih programskih 

jezikih, za različne operacijske sisteme, z različnimi sistemskimi zahtevami, ter odgovarjajo 

različnim standardom, ki so si jih ustvarjalci postavili kar sami. Omenjeno področje e-

učbenikov je šele v letu 2011 dobilo ustrezno strokovno utemeljitev in opredelitev v projektih 

pod okriljem MŠŠ in ZRSŠ. 

V spodnji preglednici so našteti le nekateri naslovi elektronskih izobraževalnih gradiv (torej 

ne le e-učbenikov), namenjenih spletnemu in klasičnemu učenju naravoslovja na razredni 

stopnji. Ves čas pa v okviru projektov MIZS in MŠŠ ter drugih zasebnih ali javnih 

ponudnikov izhajajo nova elektronska učna gradiva oziroma se nadgrajujejo že obstoječa. 

Večje število teh lahko brezplačno najdemo tudi na spletu. 

 
Tabela 1: Pregled elektronskih učnih gradiv  

 

ZAP. 

ŠT. 

STAROSTNA 

STOPNJA 

IZDAL NASLOV 

1 ni podatka DZS Čudovite živalice (CD) 

2 ni podatka DZS Moje sijajno človeško telo (CD) 

3 ni podatka DZS Moje prvo čudovito raziskovanje 

sveta (CD) 

4 ni podatka DZS Enciklopedija narave (CD) 

5 ni podatka Miška d.o.o. Miškin potep (CD) 

6 ni podatka DZS Sprehod po gozdu -najpogostejša 

slovenska drevesa in grmi (CD) 

7 6-8 let DZS Na sledi za medvedi (CD) 

8 ni podatka MK O živalih: Timi v živalskem vrtu 

(CD) 

9 1.-3.razred DZS (podpora projekta MŠŠ 

RS in ESS) 

Vedež 1, 2, 3 (elektronski učbenik 

na spletu) 

10 1.razred RokusKlett Lili in Bine 1 (CD in elektronsko 
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gradivo na spletu) 

11 2.razred RokusKlett Lili in Bine 2 (CD in elektronsko 

gradivo na spletu) 

12 4.razred RokusKlett Naravoslovje in tehnika 4 (CD in 

elektronsko gradivo na spletu) 

13 5.razred RokusKlett Naravoslovje in tehnika 5 (CD in 

elektronsko gradivo na spletu) 

14 6.razred RokusKlett Dotik narave 6 (elektronsko 

gradivo na spletu) 

15 5.razred OŠ prof.dr. Josipa Plemlja 

Bled 

Naravoslovje in tehnika 5 

 

 

Od zgoraj naštetih e-gradiv jih je le malo mogoče uvrstiti med e-učbenike in še manj med 

tiste, ki so potrjeni, če upoštevamo kriterije, ki so jih zastavili avtorji dokumenta Kriteriji za 

izdelavo e-učbenika (Kreuh et al., 2011). Dva od teh učbenikov sta namenjena pouku pri 

predmetu spoznavanja okolja v prvih treh razredih osnovne šole. Sicer pa je v okviru 

projektov, podprtih s strani Evropskega socialnega sklada, nastalo že več kot 150 drugih 

elektronskih gradiv za različne predmete in starostne skupine. 

Zaradi preglednosti bom podrobneje predstavil ponudbo elektronskih gradiv večjih založb.  

Založba RokusKlett je predstavila nadgradnjo svojih klasičnih učbenikov v obliki e-gradiv, ki 

so posebej prilagojena in združljiva s sodobnimi orodji, kot so interaktivna tabla in digitalni 

projektor, združena pa so v spletni domeni iRokus. Trenutno imajo v ponudbi, ki zajema tudi 

naravoslovne predmete, medpredmetni učbeniški komplet Lili in Bine 1 in 2, ter učbeniške 

komplete Naravoslovje in tehnika 4 in 5 ter Dotik narave 6 in Naravoslovje 6. Drugih 

učbenikov in delovnih zvezkov še niso ponudili oziroma so nepopolni. Od naštetih obstoječih 

e-gradiv založbe RokusKlett bi do neke mere lahko vse označili kot e-učbenik, predvsem pa 

kombinacijo interaktivnega učbeniškega kompleta Lili in Bine 1 in 2, ki je na voljo na domeni 

iRokus ter na zgoščenki z istim imenom. Kot že omenjeno, pa je zelo blizu pojma e-učbenika 

tudi preostala ponudba elektronskih učnih gradiv omenjene založbe. To omogoča predvsem 

programski vmesnik, ki je skupen vsem gradivom. Uporabnik (učitelj ali učenec) lahko s 

preprostimi potezami obstoječo vsebino nadgrajuje s priponkami (hiperpovezave, tekst ...), 

opombami in drugim. Tako mnogokrat v prilagodljivosti celo preseže e-učbenik Vedež, ki ga 

bom analiziral v naslednjem poglavju. 

Založba DZS je do zdaj izdala že večje število elektronskih gradiv. Iz leta 2001 tako izhajajo 

naslovi Moje prvo čudovito raziskovanje sveta, Moje sijajno človeško telo, Čudovite živalice 

in Enciklopedija narave. To so elektronska gradiva, namenjena domačemu oziroma 

samostojnemu učenju otrok, kot dopolnilna gradiva pa so uporabna tudi v šoli. Učbenika, 
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namenjenega ciljni skupini, ne morejo popolnoma nadomestiti, saj med drugim vsebinsko ne 

ustrezajo zahtevam učnega načrta, zato jih ne opredeljujemo kot e-učbenike. Uporabni so 

torej kot dopolnilna elektronska gradiva za obogateno učenje. 

Prav tako tudi naslednja naslova sodita le v osnovno skupino elektronskih gradiv: Na sledi za 

medvedi ter O živalih: Timi v živalskem vrtu. Prvo gradivo je namenjeno mlajši skupini 

otrok, sklop didaktičnih iger pa jih uvaja v osnove spoznavanja okolja, razvrščanja ter 

opazovanja. Delno sicer odgovarja zahtevam učnega načrta, vendar pa ne more nadomestiti 

učbenika za naravoslovje, prav tako ne more nadomestiti niti posameznih tematskih sklopov 

znotraj učbenika. 

Založba DZS je v okviru projekta, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in 

Ministrstvo za šolstvo in šport, izdala tudi prvi uradno potrjeni e-učbenik, ki odgovarja vsem 

kriterijem e-učbenika, ki jih je opredelil dokument Kriteriji za izdelavo e-učbenika (Kreuh et 

al., 2011). Na spletu je prosto dostopen pod naslovom Vedeževo spletno okolje, namenjen pa 

je učencem prvega, drugega in tretjega razreda.  

Založba Mladinska knjiga pripravlja sklop interaktivnih učbenikov, ki jih bodo v kratkem 

ponudili učbeniškemu trgu, vendar jih nisem uvrstil v preglednico, saj jih nisem imel 

priložnosti preizkusiti. 

Podjetje Miška d.o.o. je izdalo že večkrat prenovljen programski sklop izobraževalnih vsebin 

pod naslovom Miškin potep. Dosegljiv je tako na zgoščenki kot preko spleta (plačljiva 

vsebina). Prav tako so začeli s projektom E-šolstvo, ki ponuja novo e-podporo šolam pri 

vzpostavljanju šolskih e-storitev. 

Na slovenskem izobraževalnem omrežju (SIO) je objavljen obširen spletni katalog e-gradiv, 

ki so jih zbrali in ovrednotili uredniki različnih področij. Ni popoln, saj so gradiva (katerih 

ponudba se osvežuje ves čas) vanj uvrščena ob pregledu in ovrednotenju, kar pa zahteva čas 

in sredstva. Večina teh gradiv je nastala v okviru razpisov MŠŠ. Nekatera e-gradiva, ki sem 

jih tudi sam pregledal ter uvrstil v zgornjo preglednico, so objavljena tudi v tem katalogu. Za 

nadaljnje raziskovalno delo nudi omenjeni katalog dober vpogled v že obstoječa e-gradiva. 

Za potrebe raziskovalnega dela v diplomskem delu je bil podrobneje analiziran prvi slovenski 

potrjeni e-učbenik Vedež, ki je prosto dostopen na spletu pod licenco Common Creatives 

(CC). V končni obliki je bil ponujen in posredovan v obravnavo za uradno potrditev naziva e-

učbenika konec leta 2011.  

Pred začetkom analize sem postavil kriterije, ki so mi služili za izhodišče za analizo e-

učbenika. Te sem natančneje opredelil v inštrumentu empiričnega dela diplomskega dela. 

Analiza e-učbenika je predstavljena v podpoglavju Rezultati. 
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5.1.2 Učitelji 

Anketni vprašalnik so izpolnjevali učiteljice in učitelji iz celotnega območja Republike 

Slovenije. V raziskavi je sodelovalo 147 učiteljic in učiteljev razrednega pouka. Od tega je 

bilo 93 % žensk in 7 % moških. 

 

Delež moških učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je precej višji, kot tisti, ki ga je 

posredoval Statistični urad RS za leto 2008. Po omenjenih podatkih, naj bi bilo moških 

učiteljev, ki poučujejo na nižji stopnji osnovne šole, le 2,2 %. Zagotovo, da se je število 

moških učiteljev medtem že povečalo, vseeno pa predvidevam, da je zastopanost spolov med 

učitelji, sodelujočimi v raziskavi, drugačno (v prid moškim) kot pa je ta verjetno v celotni 

Republiki Sloveniji. 

 

Povprečna starost učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je bila 41,2 leta. 

 

 

 
Graf 1: Zastopanost učiteljev po starosti v vzorcu 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je v strukturo vzorca največ prispevala starostna skupina učiteljev od 

37 do 42 let (Graf 1). 

Učitelje, ki so sodelovali pri reševanju tega vprašalnika, bi lahko razdelil tudi v dve skupini. 

V prvi skupini bi bili tisti, ki poučujejo že do dvajset let, v drugi pa tisti z daljšo dobo 

poučevanja. V prvi skupini je največ tistih, ki poučujejo vsaj devet let. V drugi pa tistih, ki 

poučujejo že od 25 do 28 let. Največ je bilo tistih učiteljev, ki bi sodili v prvo skupino. 

V povprečju so anketirani učitelji poučevali 17,8 leta. Od sodelujočih v raziskavi jih največ 

(17,4 %) poučuje od 9 do 12 let (Graf 2). 
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Graf 2: Doba poučevanja anketiranih učiteljev 

 

 

 

Večina učiteljev poučuje le v prvem in drugem obdobju, precej pa je tudi takih, ki poučujejo 

kombinirano v dveh razredih, pri čemer ni nujno, da sta oba razreda v istem obdobju (primer: 

učitelj poučuje v drugem, petem in šestem razredu) (Graf 3). 

 

 

 
Graf 3: Trenutni razred poučevanja anketiranih učiteljev 

 

 

 

V vzorcu učiteljev je večina tistih, ki trenutno poučujejo predmet spoznavanje okolja, torej 

(kot je bilo predhodno že omenjeno) v prvem obdobju. Drugi najbolj številčno zastopan 

predmet je naravoslovje in tehnika, ki že sodi v drugo obdobje. Številčnejše zastopan 

predmet je še naravoslovje, ki ima prav tako svoje mesto v drugem obdobju (Graf 4).  
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Graf 4: Predmeti s področja naravoslovja, ki jih anketiranci trenutno poučujejo 

 

 
 

 
 

Zanimivi so bili podatki o vzorčni skupini glede pedagoških izkušenj iz posameznih razredov. 

Ne glede na to, da večina učiteljev v vzorcu trenutno poučuje v prvem in ali drugem obdobju, 

jih ima velik delež teh izkušnje s poučevanjem tudi v tretjem obdobju (Graf 5). 

 

 

 
Graf 5: Delež učiteljev, ki delno ali v celoti učijo v posameznem razredu 

 

 

 
 

Velika večina učiteljev je pridobila sedmo stopnjo izobrazbe, to pomeni diplomo ob zaključku 

univerzitetnega študija. Od preostalih pa je večina tistih s šesto stopnjo pridobljene izobrazbe. 

Le malo učiteljev je pridobilo še osmo stopnjo izobrazbe (Graf 6).  
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Graf 6: Izobrazbena stopnja anketirancev 

 

 

Največ učiteljev (72 %) ima končan univerzitetni študij razrednega pouka. Po številčnosti jim 

sledijo tisti, ki so dokončali študijsko smer biologija-kemija na Pedagoški fakulteti. 

 

 

 
Graf 7: Končana študijska smer anketirancev 

 

 

 

Večina učiteljev, sodelujočih v raziskavi, je pridobila vsaj en naziv, ki so ga pridobili po 

Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Le 11 % učiteljev je 

brez naziva. Večina tistih z nazivom je svetovalcev, sledijo jim mentorji, najmanj pa je 

svetnikov.  
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Graf 8: Pridobljeni nazivi po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 

v nazive 
 

 

 

 

5.2 INŠTRUMENTI 
 

5.2.1 Kriteriji evalvacije e-učbenika 

 

E-učbenik Vedež je bil analiziran s pomočjo kriterijev, povzetih po Devetak in Vogrinc 

(2013) in Lokar (2011). Na podlagi teh dveh virov so bila izbrana tri izhodišča za analizo 

učbenikov za naravoslovje, ki sta jih predstavila Devetak in Vogrinc, ter idealno formulo po 

Lokarju, ki naj bi se ji v izvedbi približali e-učbeniki. Slednji je torej analiziran skozi 

perspektivo omenjenih treh izhodišč in nato preverjen, v kolikšni meri se Vedež približuje 

idealnemu modelu e-učbenika. 

Model e-učbenika po Lokarju (2011): e-učbenik = kvalitetna vsebina + multimedijski 

elementi + novi pristopi + prilagodljivost. 

Izhodišča za analizo naravoslovnih učbenikov po Devetaku in Vogrincu (2013): 

1. na stopnji osnovne strukture učbenika, 

2. besednega materiala učbenika in 

3. slikovnega materiala učbenika. 

 

5.2.2 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik (Priloga 1) je bil izdelan z orodjem 1ka.com in je bil aktiven (možnost 

reševanja tega) v obdobju od 27. 1. 2013 do 30. 3. 2013. Osrednji del je sestavljen iz 27 
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vprašanj, od tega jih 10 sprašuje po podatkih o učiteljih (izobrazba, izkušnje ...), preostala pa 

preverjajo stanje na področju poznavanja e-učbenikov med učitelji ter njihov odnos do 

omenjenih učnih gradiv. Dostop do vprašalnika je bil omogočen s spletno povezavo, ki je bila 

objavljena v elektronskem sporočilu, poslanem na osnovne šole po Sloveniji. Pri obdelavi so 

se upoštevali le v celoti izpolnjeni vprašalniki. 

 

5.3 POTEK RAZISKAVE 

 

Raziskovalni del diplomskega dela je bil opravljen v dveh delih. V prvem je bilo pregledano 

večje število elektronskih učnih gradiv za področje naravoslovja, dosegljivih tako na spletu 

kot na prenosnih medijih, in vpisanih v preglednico. Nato je bil izbran en e-učbenik in 

podrobneje analiziran s pomočjo kriterijev, ki so bili oblikovani ob pregledu strokovne 

literature. 

Ta je bil objavljen na eni od spletnih strani, ki ponujajo izdelavo in postavitev vprašalnikov, 

do katerih lahko sodelujoči dostopajo preko spletne povezave. K raziskavi sem sodelujoče 

povabil preko elektronskega sporočila, v katerem je bila priložena tudi spletna povezava do 

strani, kjer je bil vprašalnik objavljen. Da bodo pridobljeni podatki čim bolj reprezentativni, 

sem k sodelovanju povabil učitelje z vseh javnih šol v Sloveniji. Seznam elektronskih 

naslovov šol sem pridobil prek spleta. 
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6 REZULTATI 
 

6.1 VEDEŽ 1, 2, 3 
 

E-učbenik Vedež, ki je prosto dostopen na spletni strani, postavljeni v ta namen, ima 

preprosto strukturo. Ob vstopu v e-okolje se ponudijo tri možnosti izbire, ki so jasno 

poudarjene v modrih okvirjih. Tu se najprej izbere razred, katerega snov želimo obravnavati. 

Ob izbiri razreda se odpre glavni meni. Ta vsebuje devet tem, ki so jasno predstavljene z 

risbami oziroma fotografijami. Če do glavnega menija dostopamo preko izbire za prvi ali 

drugi razred, se v desnem zgornjem kotu strani (zaslona) pojavi lik vesoljca, v spodnjem 

desnem kotu pa ikona knjige z napisom Pravljica na platnici. Če se miškin kazalec premakne 

na omenjeni polji, prek zvočnikov zaslišimo obvestilo, ki učence obvesti, da je lik vesoljca 

namenjen pomoči oziroma dodatni razlagi, ikona knjige pa nas povabi k predstavitvi zgodbe o 

vesoljcu, ki mu je ime Kaj. Devet tem je, kot že omenjeno, v sklopu za prvi razred 

opremljenih s fotografijami in risanimi elementi, medtem ko so teme v glavnem meniju za 

drugi in tretji razred označene izključno s fotografijami (slednje so za tretji razred večje, 

verjetno zaradi odsotnosti lika vesoljca Kaja in ikone knjige). Teme so v vseh treh razredih 

enake, in sicer Čas, Moja okolica, Snovi in gibanje, Vreme, Živa bitja, Človek, Jaz in drugi, 

Promet ter Jaz in okolje. Razlika je le v kvaliteti in kvantiteti vsebine, ki nam jo aplikacija 

predstavi, v slikovnem in video gradivu, količini besedila, interaktivnih nalogah in igrah. 

Vsaka nadaljnja izbira teme odpre nov zaslon, kjer se ponudi možnost, da izberemo med 

posameznimi podtemami, kjer nas čakajo prej omenjene vsebine z besedilom, 

multimedijskimi elementi, nalogami in igrami. Celotna grafična podoba je zaključena in 

enotna ter skladna s klasičnimi učbeniki iste založbe za spoznavanje okolja za prvo triletje. 

Učbenik ustreza učnemu načrtu za spoznavanje okolja za prvo triletje, po mnenju ustvarjalcev 

pa lahko povsem nadomesti klasični učbenik za omenjeni predmet. 

Osnovna struktura učbenika je torej smiselno in pregledno urejena. Prilagojena je ciljnemu 

uporabniku, to je učencu prvega, drugega ali tretjega razreda osnovne šole. Prav tako so 

učencu grafično zanimive ikone in vmesnik blizu. Namen ikon je v večini primerov jasen že 

brez glasovne razlage asistenta v obliki lika vesoljca Kaja. Nekoliko zmoti le preglednost, ki 

je v nekaterih primerih omejena (v primerjavi s klasičnim učbenikom). Ko se namreč 

uporabnik na zaslonu nahaja na primer v podtemi Potujemo (tema Moja okolica), nima 

pregleda nad tem, kako je do tja prišel, prav tako nima pregleda nad tem, kaj vse se bo na 



33 

 

strani zgodilo in predstavilo. To bi bila za nekatere učence morda pomembna kvaliteta, ki bi 

jim pomagala pridobljene izkušnje na zaslonu strukturirati v urejeno znanje, ki ga lahko ob 

pomoči asociacij zlahka prikličejo. Tako pa se lahko zgodi prav nasprotno, namreč učenci so 

lahko prezaposleni z iskanjem pomena ikon ter poskušajo smiselno strukturirati svoje 

premikanje po poglavjih in so tako prisiljeni sprejemati kompromise pri obdelavi tistih 

informacij, ki jih vsebuje predstavitev snovi na strani. Kanali, prek katerih naj bi po teoriji 

multimedijskega učenja obdelovali informacije, so po kapaciteti omejeni in tako lahko 

postanejo prezasičeni, učenje pa manj uspešno. Avtorji so sicer preglednost poskušali reševati 

z nekakšnimi orodnimi vrsticami z ikonami, ki nas pripeljejo do različnih vsebin v podtemah. 

Vendar te še vedno ne opravijo vloge kazala in niso tako pregledne, da bi otrok takoj na 

začetku razumel, kam ga bo katera ikona pripeljala. Prav tako ni pregledna druga rešitev, ki je 

prisotna v gradivu za tretji razred. Tam je namesto orodne vrstice v spodnjem levem kotu 

ikona knjige. Ob kliku nanjo se odpre okence, ki vsebuje naštete vse podteme izbrane teme, 

vendar te še niso razvrščene po enakem vrstnem redu kot na strani posamezne teme. 

Omenjena rešitev tudi ne opravi svoje funkcije navigacije tako uspešno, kot jo klasično 

kazalo. Tudi Mayer (2001) zagovarja rešitev, da naj poučna gradiva vsebujejo jasno kazalo, 

vsako poglavje pa kratko predstavitev podtem in na koncu vsakega poglavja naj se nahaja 

kratek povzetek oziroma ključni pojmi. 

Besedni material učbenika je prirejen po besedilu iz klasičnega učbenika za spoznavanje 

okolja za prvo triletje iste založbe. Posledično je tudi besedilo že bilo večkrat prilagojeno in 

pregledano. Vseeno omenjeni e-učbenik vsebuje premalo razlag, ki bi učencu predstavile 

pomembne informacije. Spletno okolje e-učbenika je na trenutke bližje delovnemu zvezku, ki 

za poglobljeno razumevanje vsebine potrebuje še klasični učbenik oziroma razlago učitelja. 

Kot sem predstavil v teoretičnem delu, naj temu ne bi bilo tako, saj naj bi pomembni vlogi e-

učbenika bili navajanje učenca na samostojno učenje in omogočanje učencu zadostno učenje 

(glede na zahteve v učnem načrtu) le iz njegovih vsebin. Tega ta učbenik ne omogoča 

popolnoma. Naslednja kritika se nanaša na glasovne posnetke, vključene v razlago. Za primer 

navedimo izbiro vsebine za tretji razred, temo Živa bitja, razdelek Dinomanija v 

stolpcih/vrsticah. Na prvi strani, ki se po kliku na podtemo prikaže na zaslonu, se po kliku na 

ilustracijo prikaže kratko besedilo. Ob spodnji desni strani se ob naslednjem kliku prikaže tudi 

ikona slušalk. Če kliknemo še nanjo, nam aplikacija predvaja zvočni posnetek daljšega 

besedila o dinozavrih. Morda je na prvi pogled smiselno, da se besedilo predvaja ob ilustraciji 

(statična slika) iz sveta dinozavrov, saj naj bi zanimiva ilustracija na temo dinozavrov 

pritegnila pozornost otrok, vendar pa način, kako so informacije predstavljene, ne zagotavlja 
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učenja z razumevanjem. Otroci, ki poslušajo predstavitev, imajo možnost informacije prejeti 

le po enem kanalu (slušnem), saj po vidnem kanalu ne prihajajo nobene informacije, ki bi 

podprle tiste informacije, ki jih posreduje govorjeno besedilo. Načelo, po katerem je 

oblikovano poglavje in predstavitev teme, odgovarja behaviorističnemu pojmovanju učenja, 

točneje modelu dostavljanja informacij učencu, ki pasivno sprejema in bolj ali manj uspešno 

skladišči vse »dostavljene« informacije. To pa se ne sklada z načeli za oblikovanje 

multimedijskih izobraževalnih sporočil, ki jih je predstavil Mayer, in katere sem si tudi sam 

izbral kot ključne pri oblikovanju kriterijev za evalvacijo e-učbenikov. Mayer je po seriji 

preizkusov postavil tako imenovani večpredstavnostni princip. Ta pravi, da se ljudje 

učinkoviteje učimo ob večpredstavnostno podprti predstavitvi, kot le ob besedni predstavitvi. 

Tega načela avtorji tega e-učbenika niso upoštevali na pravi način. Sicer je tema, ki je za 

potrebo analize izpostavljena, predstavljena tako slikovno kot z govorjenim besedilom, 

informacije, posredovane z ilustracijami, in tiste predvajane z zvokom pa nimajo veliko 

skupnega poleg teme. 

Veliko mero pozornosti je treba posvetiti slikovnemu materialu učbenika. Kot že omenjeno, 

so avtorji precej časa posvetili enotni grafični podobi učbenika. Vendar je najpomembnejši 

člen slikovnega materiala učbenika vizualna predstavitev informacij vsebine. Tu je vključena 

celota vizualnih ponazoril multimedijskih sporočil, torej fotografije, ilustracije, grafični 

prikazi/sheme in videoposnetki. E-učbenik Vedež učencem ponudi poleg besedila tudi 

fotografije, ilustracije, grafične prikaze in videoposnetke. Fotografije, ki so jih avtorji uvrstili 

v podporo besedilu, so dobro izbrane in kvalitetne. Ob kliku na vsako posamezno fotografijo 

se ta v novem oknu odpre povečana, tako da si jo učenci lahko natančno ogledajo. Tudi 

prostorska razporeditev slikovnih in besedilnih elementov na strani odgovarja Mayerjevim 

načelom. Princip prostorske povezanosti namreč pravi, da se učenci bolje učijo v primeru, da 

so v predstavitvi slikovni elementi prostorsko blizu besednim elementom (tekst na strani), na 

katere se nanašajo. Slabše je poskrbljeno za učinkovitost učenja iz videoposnetkov. Ti so 

posneti brez spremljajoče razlage. V videoposnetke je ponekod vključen le zvok iz okolice 

(primer: videoposnetek mesta Ljubljane). Vendar pa bi bilo smiselno in prav, da bi v učno 

enoto vključili posnetke z govorno razlago, ki se simultano predvaja ob videoposnetku, sploh 

v primerih, ko je na videoposnetku prikazan postopek, kjer je treba razumeti vzročno-

posledični odnos, to pa je v naravoslovju zelo pomembno. Vsekakor je razlaga primerna tudi 

v drugih videoposnetkih. Upoštevajoč raznolikost učencev namreč lahko trdimo, da bodo s 

posameznimi posnetki imeli težave nekateri učenci, saj ne bodo takoj sposobni razbrati 

pomembnih oziroma ključnih informacij, ki naj bi jih prejeli ob ogledu videoposnetka. 
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Nekateri videoposnetki imajo sicer vključeno razlago, vendar je ta v obliki prikazanega 

besedila na strani, kjer se nahaja sam posnetek. V tem primeru avtorji niso upoštevali 

modalnega principa. Ta pravi, da se učenci učinkoviteje učijo v primeru, da animacijo 

(videoposnetek) spremlja govorjena razlaga, kot pa v primeru, da animacijo (videoposnetek) 

spremlja prikazano besedilo. Če predpostavljamo, da informacije obdelujemo vsaj po dveh 

kanalih (vizualni in avditorni) in da je količina informacij, ki jih na enkrat lahko obdela 

posamičen kanal, potem je jasen sklep, da je bolje, če učenci razlago prejmejo prek drugega 

kanala kot ponazoritev istega pojava. 

Preverjeno bo tudi, v kolikšni meri e-učbenik Vedež odgovarja modelu, ki ga je postavil 

Lokar (2011) kot idealnega za vsak e-učbenik. Model e-učbenika: e-učbenik = kvalitetna 

vsebina + multimedijski elementi + novi pristopi + prilagodljivost. 

E-učbenik Vedež je, glede na to, da ima zasnovo v kompletu klasičnih učbenikov za 

naravoslovje za prvo triletje založbe DZS, vsebinsko skladen slednjemu. Odgovarja učnemu 

načrtu, prav tako pa standardom, ki so jim sledili tisti, ki so e-učbenik tudi uradno potrdili. 

Kot se za pravi e-učbenik spodobi, vsebuje multimedijske elemente, kot so digitalne 

fotografije, ilustracije, sheme, videoposnetki, zvočni posnetki in drugo. Videoposnetki niso 

kvalitetno obdelani, saj vsebujejo samo zvočno sled posnetka in ne spremljajoče razlage ali 

kakšen drug studijsko dodan zvok, ki bi pri učencih podprl razumevanje vsebine. Prav tako se 

tudi videoposnetki predvajajo kontinuirano in se samodejno ne ustavljajo na pomembnejših 

odsekih, kjer bi učenci lahko natančneje opazovali prikazovan pojav. Zmoti tudi dejstvo, da 

učenci nimajo možnosti manipulacije predvajanja videoposnetka. Ta se ob kliku na ikono 

predvaja neodvisno od učenca in ga ni mogoče za trenutek ustaviti ali poljubno prevrteti. 

Morda bi bila smiselna tudi vključitev multimedijske galerije v e-učbenik, saj bi ta omogočala 

vpogled v celoten nabor fotografij, shem in videoposnetkov ter pri tem ponavljanje že 

usvojenega znanja, brez potrebe, da se učenec najprej preseli na ustrezno stran posamezne 

teme (kar je že sicer oteženo zaradi okrnjene navigacije skozi učbenik). Novi pristopi, ki jih v 

primerjavi s klasičnim učbenikom ponuja ta e-učbenik, so različne interaktivne naloge, pri 

katerih učenci simultano prejmejo povratno informacijo o uspešnosti reševanja. Te so zgledno 

pripravljene in omogočajo učencem, da si ne le popestrijo učenje ob učbeniku, temveč se ob 

tem tudi naučijo določena dejstva. Slabost strani, na katerih se nahajajo omenjene igre, pa je, 

da se učenci ne morejo premakniti na naslednjo stran, dokler ne rešijo celotne naloge. To je 

zamudno v primeru, če želi učenec priti do točno določene strani, do katere ne moremo 

dostopati prek orodne vrstice oziroma bližnjic. Omejenost pri premikanju čez strani e-
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učbenika velja tudi pri vseh preostalih poglavjih – dokler učenci ne kliknejo vseh slikovnih 

ponazoril na strani, se ne morejo premakniti na naslednjo stran.  

Ena od pomembnih lastnosti e-učbenika je prilagodljivost. Kakovost lahko razumemo na več 

načinov: prilagodljivost na različna programska okolja (z drugimi besedami združljivost), 

prilagodljivost vsebinskega sklopa programa (zmožnost vnašanja sprememb vsebine), 

prilagodljivost predstavitve glede na individualne značilnosti učencev. Vedeževo e-učno 

okolje je dosegljivo na spletu. Do njega lahko dostopamo z različnih naprav, ki omogočajo 

dostopanje do spleta, in z vseh komercialno prepoznavnih spletnih brskalnikov, ki podpirajo 

.swf standard. To pomeni dostopnost e-učnega okolja z vseh prenosnih in statičnih 

računalnikov in določenih tabličnih računalnikov (odvisno od sistemske zmogljivosti 

računalnika in operacijskega sistema na njem). Prilagodljivost predstavitve glede na 

individualne značilnosti učencev je kakovost učbenika, na katero bomo očitno morali še 

čakati. Trenutno aplikacija ne omogoča diferenciacije istih nalog oziroma diferenciacije pri 

spoznavanju istih tem. Prav tako predstavitve po navadi izkoriščajo le en kanal za prenos 

informacij (večinoma je to prikazano besedilo), tako da ne nudi podpore tako različnim učnim 

stilom učencev kot učencem z različnimi primanjkljaji na senzornem področju (vsaj pri tistih, 

pri katerih bi to bilo izvedljivo). Še ena vrsta prilagodljivosti je bila predhodno omenjena, to 

je prilagodljivost vsebinskega sklopa programa kot zmožnost vnašanja sprememb v vsebini. 

Taka vrsta prilagodljivosti je, kot omenjeno v teoretičnem delu trenutno zelo težko izvedljiva, 

vsaj za elektronska učna gradiva, namenjena razredni stopnji osnovnih šol, pa še ni bila 

predstavljena primerna rešitev. Tako tudi (pričakovano) Vedeževo učno okolje ne omogoča 

takšnih posegov, zato je s tega vidika neprilagodljivo. 

Zaključiti je mogoče, da je Vedeževo spletno učno okolje primeren e-učbenik za poučevanje 

naravoslovja v prvem obdobju osnovne šole. Vendar pa nikakor ni zgledno pripravljen in ima 

še precej napak, kot je pač pričakovati od prvega uradno potrjenega e-učbenika. Primernejši je 

kot spremljevalno oziroma dodatno gradivo pri učenju. Poskusi, ki jih prikazujejo 

videoposnetki, pa bodo še vedno imeli večji učinek pri opazovanju v živo, materiali in 

predmeti, prikazani na fotografijah, bodo še vedno trdneje ostali v spominu po dotiku, 

vonjanju, opazovanju, poslušanju. Neposredna izkušnja je pri učenju zelo pomembna, prav 

tako pa je nezamenljiva vloga učitelja, ki je še vedno poleg učne vsebine in učenca 

najpomembnejši dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa.  
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6.2 MNENJA UČITELJEV O E-UČBENIKIH IN DRUGIH E-

GRADIVIH TER NJIHOVIH KOMPETENCAH  
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so razdeljeni v več 

sklopov. Prvi sklop zajema vprašanja, ki preverjajo, kako dobro so učitelji seznanjeni z 

določenimi splošnimi pojmi v povezavi z učnimi e-gradivi. Drugi učitelje sprašuje po 

njihovem stališču do koristi, ki naj bi jih prinašal e-učbenik, in do praktične uporabe v 

razredu. Tretji pa jih sprašuje po tem, ali e-učbenike tudi v resnici uporabljajo. 

 

Učiteljevo poznavanje učnega e-gradiva 

 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so na vprašanje, koliko naslovov različnih učnih elektronskih 

gradiv poznajo, odgovarjali različno. Večina jih je odgovorila, da poznajo eno ali dve učni 

elektronski gradivi, po številčnosti so jim sledili tisti, ki poznajo tri do pet različnih učnih 

elektronskih gradiv. Najmanj jih je odgovorilo, da ne poznajo niti enega elektronskega učnega 

gradiva. 
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Graf 9: Poznavanje različnih učnih elektronskih gradiv 

 

 

 

V nadaljevanju so učitelji podali (vsaj približen) naslov elektronskega učnega gradiva, ki ga 

poznajo. Vendar so mnogi učitelji kot naslov elektronskega učnega gradiva navedli ime 

spletne strani, založbo, ponudnika ali kaj drugega. Teh odgovorov sicer nisem uvrstil med 

neveljavne, saj so učitelji na nek način sporočili, za katera učna gradiva (oziroma skupine 

elektronskih učnih gradiv) gre. Ob tem se je pojavilo vprašanje, čemu takšno nenatančno 
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poznavanje gradiv. Zagotovo precej učiteljev ne ve imen elektronskih učnih gradiv, saj 

uporabljajo imena širših sklopov učnih gradiv, ki se nahajajo na skupni spletni strani. Prav 

tako predvidevam, da precej učiteljev ne loči med nahajališčem nekega elektronskega učnega 

gradiva in uradnim imenom. Primer je nerazločevanje med iRokus (spletna domena, kjer se 

nahaja tudi elektronski del učbeniškega kompleta Lilibi) in Lilibi (ime elektronskega učnega 

gradiva). Razveseljujoč pa je podatek, da so bili odgovori učiteljev raznoliki. Največ učiteljev 

je navedlo e-učno okolje Lilibi, ki je del učbeniškega kompleta za 1.do 3. razred. Takšno 

stanje je verjetno tudi posledica uspešnih marketinških potez, ki se jih je poslužila založba 

Rokus-Klett, ki je ponudila omenjeni učbeniški komplet. 

Učitelji so bili tudi vprašani, ali po njihovem mnenju obstaja razlika med pojmoma e-učbenik 

in elektronsko učno gradivo. Glede na optimistične sklepe, predlagane na podlagi predhodnih 

vprašanj, bi lahko pri tem vprašanju pričakovali manjši odstotek tistih, ki so izbrali odgovor 

»ne vem« ali »ne«. Večina (64 %) učiteljev je sicer izrazila prepričanje, da obstaja razlika 

med omenjenima pojmoma, vendar pa je velik delež tistih, ki teh razlik ne (pre)poznajo. Če 

upoštevamo, da so to hkrati učitelji, ki sodelujejo pri načrtovanju pouka ter pri izbiri 

učbenikov v učbeniških skladih, pa lahko podamo jasno smernico, kaj morajo nadaljnja 

usposabljanja za učitelje jasno predstaviti – kriterije za opredelitev e-učbenikov, tako kot naj 

bi bilo pričakovano, da so jasni za klasične učbenike. 

 

 

 
Graf 10: Mnenja anketirancev o tem, ali obstaja razlika med pojmoma e-učbenik in 

elektronsko učno gradivo 
 

 

 

Komentar, podan glede vprašanja o razlikah med pojmoma e-učbeniki in elektronska učna 

gradiva, lahko potrdim z odgovori učiteljev, ki so podali besedne zveze, ki naj bi označevale 

te razlike. Odgovori mnogih učiteljev so netočni in nejasni. Prikazani primeri odgovorov 
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jasno pokažejo napačne predstave nekaterih anketirancev. Sklepati je mogoče, da je 

marsikateri odgovor o uporabi e-učbenika pri pouku naravoslovja napačen oziroma 

neveljaven, saj sodelujoči ne loči med pojmoma e-učbenik in učno e-gradivo (na primer »e-

učbenik vključuje učna gradiva, do katerih prideš z različnimi povezavami«). Ta trditev 

učitelja pokaže še na napačno razumevanje pojmov spletno učenje in spletno dostopna 

gradiva.  

Eno od vprašanj je preverjalo poznavanje kriterijev za opredelitev e-gradiva kot e-učbenik. 

Učitelji so se morali opredeliti glede trditve, da so e-učbeniki dostopni na zgoščenkah (CD), 

medtem ko so elektronska učna gradiva dostopna na spletu. Kot predlaga dokument Izhodišča 

za izdelavo e-učbenikov (ZRSŠ, 2011), naj bodo e-učbeniki dostopni na spletu, prav tako pa 

naj omogočajo pregled gradiv v omejenem obsegu tudi na računalniku brez povezave do 

svetovnega spleta. Glede na odgovore sodelujočih učiteljev je razvidno, da jih kar četrtina 

meni, da so e-učbeniki dostopni le na zgoščenkah (CD), medtem ko so elektronska učna 

gradiva dostopna na spletu. Pri tem moramo upoštevati, da omenjena skupina učiteljev e-

učbenike očitno ne prišteva k učnim e-gradivom. Precejšen delež vprašanih pa se ne more 

odločiti oziroma ne ve, kje so omenjena gradiva dostopna. 

 

 

 

 
Graf 11: Razlika v dostopnosti e-učbenikov in elektronskih učnih gradiv glede na medij po 

mnenju anketirancev 
 

 
 

Sodelujoči so morali našteti tiste kriterije, ki so po njihovem mnenju ključni za opredelitev 

nekega elektronskega gradiva kot e-učbenik. Nekateri učitelji so podali zelo strnjene in jasne 

kriterije za opredelitev nekega elektronskega gradiva kot e-učbenik. Eden od učiteljev je tu 
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navedel kriterije interaktivnosti (uporabnik e-učbenika vpliva na potek aplikacije) ter druge 

klasične in zelo pomembne elemente, kot so opredelitev problema (obravnavane snovi), 

teoretična podlaga (učna vsebina) ter vaje (učenje nove vsebine in utrjevanje). V to skupino bi 

lahko uvrstili tudi tiste odgovore, ki pravijo, da so pomembni kriteriji tudi preglednost, 

ažurnost in ustreznost vsebin ter uporabnost, preglednost in jasnost, čemur je pritrditi, čeprav 

to velja za vse učbenike (tudi klasične). 

Nekateri učitelji ne razumejo pojma kriteriji ali postavljajo presplošne sklepe, po možnosti o 

vidikih, ki so le delno povezani z zastavljenim vprašanjem. Primer tega je odgovor, da je 

kriterij za opredelitev nekega elektronskega gradiva kot e-učbenik ažurnost podatkov, ali v 

drugem primeru, da je to en e-učbenik za vse učence. Oba odgovora sicer lahko predstavljata 

kriterija, ki naj bi jima učbenik ustrezal, vendar sta splošna, saj bi lahko veljala tudi za 

opredelitev klasičnega učbenika. Hkrati pa lahko slednji odgovor predstavlja bolj usmeritev 

kot pa kriterij za opredelitev gradiva kot e-učbenik.  

Učitelji so morali napisati vsaj eno slabost in vsaj eno prednost uporabe digitalnega 

projektorja pri pouku naravoslovja. Skoraj vsi učitelji so podali vsaj eno slabost in vsaj eno 

prednost, nekateri pa so navedli tudi po več prednosti ali slabosti. Pri slabostih so večinoma 

navedli visoko ceno komponente (digitalnega projektorja in žarnic), vezanost na električno 

energijo ter pokvarljivost komponent oziroma njihovih sestavnih delov, ki so vezane na prikaz 

projekcije. Sicer pa so kot slabosti navedli še bleščanje, pasivnost učencev pri projekciji in 

drugo. Bleščanje oziroma odvisnost uporabe projektorja od svetlobnih pogojev v prostoru, 

kjer se poučevanje odvija, je velika pomanjkljivost v primerjavi s klasičnim učbenikom in 

klasičnimi ponazorili (na primer razvite fotografije). Svetlobni pogoji zelo vplivajo tudi na 

uporabnost preostalih komponent, ki služijo prikazovanju elektronskih učnih gradiv, med 

njimi tudi e-učbenikov (na primer zasloni prenosnih elektronskih naprav). Največkrat se kot 

prednosti uporabe digitalnega projektorja pri pouku naravoslovja navaja skorajšnja 

neomejenost s slikovnimi viri ter enostavna in zanimiva ponazoritev zahtevnejših ali nevarnih 

pojavov/snovi. 

 

V sklopu vprašanj, ki preverjajo, kako dobro učitelji poznajo področje elektronskih učnih 

gradiv ter tehnične rešitve, so morali učitelji navesti prek katerih naprav lahko učenci 

dostopajo do e-učbenikov. Vsi sodelujoči v raziskavi so v odgovor vključili računalnik, ki je 

po pogostnosti zasedel prvo mesto. Temu pa sta sledili dve napravi, in sicer tablični 

računalniki in pametni telefoni. Slednji so se pojavili tudi kot možnost dostopa do e-učbenika 

od doma. V tem primeru lahko sklepamo, da je avtor odgovora želel izraziti prepričanje, da 



41 

 

pametnih telefonov učenci ne bi uporabljali za dostop v šoli, za kar lahko najdemo kar precej 

vzrokov, med drugim tudi možnost dostopa do drugih, z vzgojno-izobraževalnim procesom 

nepovezanih aplikacij.  

 

Mnenja učiteljev o e-učbenikih in drugih učnih e-gradivih 

 

Učitelji so pri tem imeli na voljo več trditev, do katerih so se morali opredeliti s 

petstopenjstko lestvico. Odgovarjali so precej nehomogeno, predvsem pri zadnjih štirih 

trditvah. 
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Graf 12: Mnenja anketirancev o e-učbenikih in drugih učnih e-gradivih 

 

 

Skoraj tri četrtine učiteljev se je delno ali popolnoma opredelilo za to, da so dovolj 

usposobljeni za vključevanje računalniške tehnologije v pouk naravoslovja. Pri tem se je 

skoraj večina vprašanih (92 %) opredelila proti trditvi, da v pouk naravoslovja ni treba 

vključevati multimedijskih pripomočkov in pomagal. Sklepamo lahko, da se učitelji vse bolj 

zavedajo koristnosti multimedije ter njene privlačnosti. Vprašljivo pa je (in to bi bilo smiselno 

v prihodnje natančneje raziskati), v kolikšni meri je izražen odnos učiteljev do multimedijskih 
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pomagal in pripomočkov pogojen z ustreznim znanjem, ki vključuje tudi poznavanje 

prednosti in slabost ter načine uporabe multimedije v vzgojno-izobraževalnem procesu, in ne 

le s pozitivnimi čustvi do novosti in zunanje privlačnosti sodobnih tehnologij. Ti pomisleki so 

prisotni tudi pri obravnavi izraženih odnosov do trditve, da v pouk naravoslovja ni treba 

vključevati novih elektronskih učbenikov, saj naj bi klasični povsem zadovoljivo opravljali 

svojo funkcijo. Tu se je (za razliko od prejšnje trditve) precej več učiteljev opredelilo z izjavo, 

da se ne morejo odločiti. Eden od razlogov za to bi lahko bilo dejstvo, da jih veliko ne loči 

med osnovnimi pojmi, kot so e-učbenik, učna e-gradiva, spletno učenje in tako dalje. Kakšno 

mnenje imajo glede razlik med učnim e-gradivom in e-učbenikom, so učitelji izrazili že v 

enem od vprašanj v anketi (Graf 10). Tudi njihova primerjava med klasičnim učbenikom in e-

učbenikom temelji na zgrešenih izhodiščih in napačnih predstavah. Prav tako je vprašljivo, ali 

se zavedajo, kaj vse je za uvedbo e-učbenika za uporabo v razredu potrebno (materialne 

zahteve uvedbe nove tehnologije). Še vedno pa je večina učiteljev (75 %) delno ali v celoti 

izrazila nestrinjanje s to trditvijo. 

Pri trditvi »e-učbeniki ponujajo učitelju veliko novih možnosti poučevanja nove učne 

vsebine« je druga beseda »nove« mišljena kot oznaka za novo učno vsebino, ki se je učenci v 

tekočem šolskem letu še niso učili, pridevnik »novih« v besedni zvezi novih možnosti pa kot 

tiste možnosti, ki jih pri uporabi klasičnih učbenikov niso mogli izvajati/uporabljati (na 

primer računalniška animacija z zvočno razlago, ki mu postopno sledi test razumevanja). 

Trditev je splošna, in morda je tu tudi vzrok za tako številčno strinjanje z njo (55 % učiteljev 

se s trditvijo strinja, 29 % pa se z njo popolnoma strinja). Glede na izražena stališča pri 

prejšnjih trditvah je to nekako pričakovano. Očitno je, da se mnogi učitelji zavedajo, da 

»nova« tehnologija omogoča marsikatero možnost, le da se morajo z njo dobro seznaniti in jo 

obvladati. Ob vseh tehnoloških rešitvah, ki se ponujajo, so morebitni uporabniki velikokrat 

zmedeni, kar je pričakovano, to pa nikakor ne velja le za področje, obravnavano v tem delu. 

Naslednja trditev, da e-učbeniki omogočajo učencem samostojno učenje, pa je (sodeč po 

rezultatih vprašalnika) povzročila nekaj zmede. Namen trditve je bil preveriti, ali se učitelji 

zavedajo pomembne funkcije učbenika (tudi klasičnega), ki predpostavlja, da učbenik učenca 

navaja na samostojno učenje in mu ga tudi omogoča (več o tem v poglavju o definiciji pojma 

učbenik). Učitelji so se sicer večinoma strinjali s trditvijo, vendar jih je še vedno premajhen 

delež (skupaj 53 %), še posebej, če upoštevamo dejstvo, da je trditev izhajala (kot že 

povedano) iz osnovne opredelitve pojma učbenik. Zelo veliko (35 %) se jih je opredelilo s 

trditvijo »ne morem se odločiti«, kar namiguje na možnost nerazumevanja vprašanja ali 

nepoznavanja problematike učbenikov oziroma pomena učbenika, pa naj bo klasičen ali 
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elektronski. 

Če je prejšnja trditev preverjala, kako pomembna je učiteljem vloga učbenika kot sredstva, ki 

učence navaja na samostojno učenje in jim ga omogoča, pa je bilo pri tej trditvi pričakovati 

primerjavo z omenjenega vidika med klasičnim in e-učbenikom. Večina učiteljev (kar 45 %) 

se pri tej tditvi ni znala opredeliti. Če se primerja med tistimi, ki so se opredelili bodisi za 

trditev bodisi proti njej (pri tem stopnja strinjanja ni pomembna), je še vedno več tistih, ki se s 

trditvijo strinjajo. Vendar lahko ob tako majhni razliki med obema skupinama sklepamo tudi, 

da je več tistih, ki se strditvijo strinjajo, le zato, ker se jim je morda zdelo prav, da bi torej tak 

odgovor od njih pričakovali. 

Tudi v drugem naboru trditev so učitelji izražali, v kolikšni meri se z njimi strinjajo, s 

pomočjo petstopenjske lestvice (Graf 13). 
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E-učbeniki vsebujejo uporabne naloge tako za 
delo doma kot pri pouku.

Elektronska gradiva uporabljam pri pouku kot 
osrednji temelj učne ure.

Menim, da bi uporabljal e-učbenike, če bi 
njihovo uporabo spodbudila šola, kjer 

poučujem.

E-učbenikov ne morem uporabljati brez 
interaktivne table.

Na šoli, kjer poučujem, imamo učitelji 
zagotovljeno zadostno podporo pri uvajanju 

računalniške tehnologije v pouk naravoslovja.

Pri načrtovanju pouka naravoslovja ob pomoči 
digitalnega projektorja se zavedam, da ima ta 

tako svoje prednosti (živa slika, možnost 
uporabe skoraj vseh komponent, ki so …

Čutim se dovolj usposobljenega, da bi v 
primeru uvedbe e-učbenika pri pouku 

naravoslovja ohranil ali celo dvignil kvaliteto 
pouka.
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Graf 13: Izražen odnos učiteljev do uporabe e-učbenika pri svojem delu 

 

 

E-učbeniki po mnenju večine vprašanih (76 %) vsebujejo uporabne naloge tako za delo doma 

kot pri pouku. Vseeno pa jih je kar nekaj izrazilo neopredeljenost do trditve. Pomislek je 

lahko izhajal iz dejstva, da obstajajo tudi delovni zvezki, ki so ponavadi namenjeni reševanju 

nalog tudi doma. 

E-gradiva kar 46 % učiteljem ne predstavljajo osrednji temelj učne ure. Večinska opredelitev 

za to je bila pričakovana, saj so trenutne razmere na trgu učnih e-gradiv vseeno še premalo 

naklonjene množični uporabi. Zato me je presenetil razmeroma visok odstotek tistih, ki so 

odgovorili, da jim e-gradiva predstavljajo osrednji temelj učne ure. Teh je bilo namreč skoraj 
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tretjina (31 %). Sicer vprašalnik v nadaljevanju ni preverjal, kako pogosto se to dogaja – ali je 

to redna vsakodnevna praksa pri pouku ali gre le za redno prakso, kadar značaj ure (po 

mnenju učitelja) omogoča uporabo IKT pri pouku. Zanimivi in uporabni bi bili tudi podatki 

tistih učiteljev, ki so odgovorili, da e-učbeniki ne predstavljajo osrednjega temelja učne ure. V 

nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno to tudi natančneje preveriti. 

51 % učiteljev, sodelujočih v raziskavi, je izrazilo mnenje, da bi uporabljali e-učbenike, če bi 

njihovo uporabo podprla osnovna šola, kjer poučujejo. Slaba petina jih meni, da tega ne bi 

storila. Smiselno se je vprašati, kako učitelji občutijo podporo s strani vodstva šole, kjer 

poučujejo, ter kakšno je resnično stanje glede podpore, ki jo šola kot ustanova nudi učiteljem 

pri uvajanju e-učbenikov v pouk. 

Pri trditvi, da učitelji e-učbenikov ne morejo uporabljati brez interaktivne table, se nekaj več 

kot polovica ni strinjala s trditvijo. Vendar če gledamo povprečno vrednost odgovorov, so 

izražena mnenja zelo nehomogena. Veliko je takih, ki se ne znajo opredeliti. To spet nakazuje 

na sklep, da veliko učiteljev nima realne predstave, kaj e-učbeniki sploh so in kakšne so 

zahteve, ki jim je za uspešno uporabo e-učbenikov treba ugoditi. 

Učitelji, sodeč po opredelitvah pri naslednji trditvi, v splošnem čutijo nekaj podpore pri 

uvajanju računalniške tehnologije v pouk naravoslovja. Razmeroma malo je tistih, ki te 

podpore ne čutijo (s trditvijo se sploh ne strinjajo ali pa se z njo ne strinjajo), enako število je 

učiteljev, ki se ne morejo odločiti. 

Trditev, kjer so učitelji morali izraziti, ali se pri načrtovanju učne ure zavedajo tako prednosti 

kot slabosti digitalnega projektorja ter temu primerno prilagodijo izvedbo ure, je preverjala, 

kako dobro upoštevajo eno od ključnih komponent pri uporabi e-učbenika pri pouku. 

Povprečna vrednost odgovorov je jasno pokazala, da učitelji upoštevajo prednosti in slabosti 

digitalnega projektorja pri načrtovanju pouka. Vprašanje pa je, kakšne rešitve uporabljajo v 

praksi. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, bi bilo treba na enak način preveriti, kako 

obvladujejo še preostale računalniške komponente, ki imajo večjo ali manjšo vlogo pri 

uporabi e-učbenika pri pouku naravoslovja. Nato bi bilo potrebno enako storiti še s 

komponentami, ki naj bi jih uporabljali učenci za manipulacijo z e-učbenikom. Učitelj mora 

namreč svojo uro prilagoditi pripomočkom, ki jih sam uporablja, ter pripomočkom, ki naj bi 

jih uporabljali učenci, saj morata biti pretok informacij in kompatibilnost naprav optimalna, 

da lahko pride do situacij, ki omogočajo transfer in učenje z razumevanjem. 

Dobra polovica vprašanih se čuti dovolj usposobljenih, da bi v primeru uvedbe e-učbenika v 

pouk naravoslovja ohranili ali celo dvignili kvaliteto pouka. Razumljivo pa je, da je precejšen 

delež učiteljev izrazil dvom oziroma negotovost (z izbiro stopnje »ne morem se odločiti«) nad 
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svojo usposobljenostjo za kakovostno uvedbo e-učbenika v pouk naravoslovja. Sodeč po 

rezultatih raziskave so učitelji željni novih spoznanj o uporabi IKT pri pouku, vendar pa jim 

manjka strokovnega znanja ali pa kljub pridobljenemu znanju niso prepričani, da to zadostuje. 

Vprašalnik je z naborom trditev s petstopenjsko lestvico od učiteljev zahteval tudi, da se 

opredelijo glede na svoje obstoječe izkušnje uporabe e-učbenika v razredu (Graf 14). 

 

 

 
Graf 14: Praktične izkušnje učiteljev z e-učbenikom v razredu   

 

 

 

Dejstvo je, da se klasični in e-učbenik razlikujeta v več različnih karakteristikah, med drugim 

tudi v tem, da slednji omogoča neposredno posredovanje video- in avdiovsebin. Skoraj 
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tretjina vprašanih se pri naslednjih trditvah ni znala opredeliti, kar spet nakazuje na sklep, da 

je treba učitelje (bolje) izobraziti o tem, kaj e-učbeniki in preostala e-gradiva sploh so. 

Obenem je vedno bolj tudi jasno, kako nujno potrebne so jasne smernice, ki bi bile 

predstavljene s strani vodilnih organov, zadolženih za šolstvo v Republiki Sloveniji, ter bi bile 

razumljive vsem učiteljem, hkrati pa omogočale nadaljnje ustvarjalno delo drugim 

morebitnim avtorjem učnih e-gradiv. 

Trditev, da uporaba e-učbenika pri pouku omogoča večjo mero ustvarjalnosti učitelja kot pa 

klasični učbenik, je od učiteljev zahtevala, da opredelijo svoje stališče do sugestij, da naj bi 

sodobna tehnologija omogočala večjo kreativnost učitelja. Večina učiteljev se je strinjala s 

trditvijo. Sklepati je mogoče, da uporaba e-učbenika spodbuja ustvarjalnost, vendar pa tudi, 

da je klasični učbenik ne omejuje. 

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, so imeli več težav pri opredeljevanju pri trditvi, da so e-

učbeniki še bolj izpostavljeni hitri zastarelosti kot klasični učbeniki. Kar slabih 40% učiteljev 

se ni moralo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Sklepati bi bilo mogoče, da imajo z e-

učbeniki premalo dolgoročnih izkušenj. Te so ključne pri presojanju o podvrženosti e-

učbenika k zastarevanju. Prav tako večina od njih verjetno nima izkušenj z ustvarjanjem učnih 

e-gradiv, saj bi sicer vsaj nekoliko poznali možnosti, ki ponujajo nadgrajevanje vsebinske 

plati e-učbenika. Bolj jim je verjetno poznano dejstvo, da se v splošnem računalniška 

tehnologija zelo hitro razvija in so računalniške komponente temu primerno hitro zastarele. 

Učence po mnenju večine učiteljev multimedija e-učbenika ne zmede in zavede bolj kot pa 

motivira za nadaljnje učenje. Spet pa se kar tretjina učiteljev ni znala opredeliti glede te 

trditve. Vzrok za to je lahko premalo izkušenj s poučevanjem s pomočjo računalniške 

multimedije ali pa slabo zaupanje lastni evalvaciji izkušenj, ki so jih pridobili. V obeh 

primerih je sklep jasen – učitelji in učenci morajo imeti možnost pridobivanja izkušenj s 

poučevanjem oziroma učenjem s pomočjo računalniške multimedije ter biti zmožni svoje delo 

ovrednotiti, saj je to ključnega pomena pri nadaljnjem načrtovanju pouka ter odpravljanju 

napak in pomanjkljivosti.  

Trditev, da je klasični učbenik za učence in njihove starše cenovno ugodnejši, saj uvedba e-

učbenika pomeni zagotovitev ustrezne računalniške opreme za vsakega učenca, je dala 

zanimive rezultate. Največ jih je izbralo stališče, da se ne morejo odločiti, 43 % vprašanih pa 

se je s trditvijo strinjalo. Razumljivo je, da učitelji nimajo vpogleda, kakšna bi bila shema 

trženja plačljivih e-učbenikov, trenutno pa sta na trgu le dva e-učbenika za predmete 

naravoslovja na razredni stopnji, od teh je le eden plačljiv. Računalniška oprema, ki je 

potrebna za pregled gradiva v sklopu e-učbenikov, pa je še vedno domena staršev (pustimo na 
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strani sicer uspešne primere subvencioniranih tabličnih računalnikov na eni od slovenskih 

osnovnih šol ali subvencioniranih prenosnikov na drugih). S tega vidika je trenutno res 

cenejša uporaba klasičnih učbenikov, sploh ob predpostavki, da e-učbeniki predvidevajo 

dostop do spleta tudi od doma, kar pa lahko predstavlja dodatni strošek za starše.  

Da e-učbenik za učitelja pomeni tudi lažje (in preglednejše) sklicevanje na vir med poukom (v 

primerjavi s klasičnim učbenikom), se spet strinja večina vprašanih. Ob velikem odstotku 

tistih, ki so bili neopredeljeni, pa lahko pomislimo tudi na dvom v to trditev. Morda je 

sklicevanje na vir med poukom v primeru e-učbenika res preglednejše, tako za učitelja kot za 

učence, vsaj v primeru spletnih naslovov ali video vsebin. Vendar pa je preglednejše in lažje v 

primeru sklicevanja na knjigo to tudi pokazati, in ne le prikazati njeno fotografijo ali povzetek 

na zaslonu. Res pa je sicer, da se na knjigo (s prikazom fizično obstoječe knjige) lahko 

sklicujemo tudi ob uporabi e-učbenika. Če na primer knjiga ni dosegljiva v knjižnici, lahko 

učencem s pomočjo računalnika in dostopa do spleta pokažemo vsaj fotografijo platnic, 

povzetek ali izsek iz knjige ali morda spletno stran knjižnice, kjer se morebiten izvod še 

nahaja. 

E-učbenik, ki je na voljo vsakemu učencu med poukom, lahko predstavlja moteč element, saj 

se lahko naprava, ki poganja program, uporablja tudi za dostop do drugih vsebin. Tako meni 

večina učiteljev, sodelujočih v raziskavi. Problem ni zanemarljiv, saj se velikokrat zgodi, da 

znanje (faktografsko in uporabno) in praktične izkušnje učencev presežejo učiteljevo. Slednji 

ne predvidi vedno vseh zapletov med poukom in poti, po katerih bi lahko učenci naprave, 

prvotno namenjene uporabi e-učbenika,  začeli uporabljati v svoje lastne namene. Da to lahko 

predstavlja problem, pritrdi tudi nehomogenost odgovorov pri zadnji trditvi, da je opisani 

problem nerešljiv. Velik delež učiteljev (40 %) se namreč ni znal opredeliti glede trditve. 

Vzrok za to je lahko, da se v času reševanja niso domislili nikakršne rešitve ali vsaj osnutka 

za rešitev tega problema.  

 

Uporaba učnih e-gradiv v razredu pri pouku naravoslovja 

 

V zadnjem sklopu vprašalnika so se morali učitelji opredeliti glede njihove resnične uporabe 

elektronskih učnih gradiv pri pouku naravoslovja. 
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Graf 15: Uporaba elektronskih učnih gradiv med poukom naravoslovnih predmetov 

 

 

Na eno od vprašanj, ali med poukom naravoslovnih predmetov uporabljajo elektronska učna 

gradiva, je večina sodelujočih učiteljev (77 %) odgovorila, da med poukom naravoslovnih 

predmetov uporablja elektronska učna gradiva, medtem ko jih slaba četrtina ne uporablja. 

Dobljeni podatek je razveseljiv, saj predstavlja dobro osnovo za nadaljnje načrtovanje 

uvajanja in izboljševanja elektronskih učnih gradiv, kamor sodijo tudi e-učbeniki, pri pouku 

naravoslovja. 

 
 

Učiteljem je bilo zastavljeno tudi nekoliko drugačno vprašanje, in sicer, če pri pouku 

naravoslovnih predmetov uporabljajo e-učbenik. Vprašanje je bilo postavljeno z namenom 

razlikovanja med elektronskimi učnimi gradivi in elektronskimi učbeniki (e-učbeniki). 

 

 
Graf 16: Uporaba e-učbenikov med poukom naravoslovnih predmetov 
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Pritrdilno je odgovoril precejšen delež, torej dobra četrtina, sodelujočih učiteljev. To je lahko 

razveseljiv podatek, saj pomeni, da se je računalnik kot pripomoček pri poučevanju že dobro 

vpeljal v šole in prešel fazo začetnega uvajanja v vzgojno-izobraževalni proces. Omenjeno 

dejstvo pa je lahko tudi vzrok za dvom v resničnost podatkov oziroma v to, ali so vprašani 

ločili med e-učbeniki in e-učnimi gradivi. 

Iz omenjenega razloga so bili tisti, ki so pri predhodnem vprašanju označili odgovor DA, 

zaprošeni, da naj v nadaljevanju navedejo tisti e-učbenik, ki ga po njihovih navedbah 

uporabljajo pri pouku. Skoraj vsi učitelji so navedli e-okolje Lilibi. Pri tem se je spet pojavilo 

to, da so učitelji namesto uradnega naslova e-učbenika, ki ga uporabljajo, navajali ime spletne 

strani, založbo in drugo. Nekaj učiteljev je navedlo tudi nekatere druge e-učbenike, ki pa še 

niso potrjeni kot uradni e-učbeniki. 

V nadaljevanju so učitelji podali mnenji o načinu dela v razredu (Graf 17). 

 

  
Graf 17: Mnenja učiteljev o posameznih trditvah o načinu dela v razredu 

 

 

Učitelji so v veliki večini odgovorili, da se pri svojem poučevanju držijo načela, da dajejo 

prednost razumevanju pred zapomnitvijo. Prav tako v večini menijo, da poznajo in razumejo 

pojem učni stili. Oboje pomembno sooblikuje delo učitelja, izjemnega pomena pa so učni stili 

pri načrtovanju multimedijske predstavitve kompleksne učne snovi, v našem primeru še 

snovanju e-učbenika in uporabi tega v razredu. 

Sklop trditev pri naslednjem vprašanju je od učiteljev zahteval, da izrazijo svoje stališče do 

trditev o učnih stilih v povezavi z obstoječimi možnostmi e-izobraževanja. 
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Graf 18: Mnenja učiteljev o posameznih trditvah o učnih stilih v povezavi z obstoječimi 

možnostmi e-izobraževanja 

 

 

Učitelji se v splošnem strinjajo z naslednjimi tremi predpostavkami: v razredu je toliko 

individualnih razlik med učenci, kolikor je učencev; teorija učnih stilov ima pomembno vlogo 

pri oblikovanju fizičnih učnih gradiv (učbeniki, delovni zvezki ...) ter informacijsko-

komunikacijska tehnologija (IKT) pri poučevanju olajša izvajanje diferenciacije pouka. 

Sklepati je mogoče, da je bila prva trditev potrjena že zaradi samoumevnosti, čeprav se kar 

nekaj manj kot 10 % učiteljev ni strinjalo z njo. Pri tisti trditvi, ki pravi, da ima teorija učnih 

stilov pomembno vlogo pri oblikovanju fizičnih učnih gradiv, več učiteljev (dobra četrtina) ni 
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vedelo odgovora oziroma se niso mogli odločiti. Teorija učnih stilov ima po mojem mnenju 

vidnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju pouka, vendar je res, da pomembno vpliva na 

oblikovanje fizičnih učnih gradiv, kot so učbeniki in delovni zvezki.  

Pri preostalih treh trditvah so učitelji največkrat izbrali možnost »ne morem se odločiti«. Pri 

trditvi, da je v Sloveniji ponudba elektronskih učnih gradiv za naravoslovje pestra in imajo 

učitelji posledično dovolj široko možnost izbire med njimi, je več tistih, ki se s trditvijo 

strinjajo kot tistih, ki se z njo ne strinjajo. Ob pregledu obstoječih gradiv (primer repozitorij 

gradiv na portalu SIO) lahko sklepamo, da teh gradiv ni malo, vendar pa je vprašanje, kakšne 

kvalitete so ta gradiva in torej kako uspešno služijo svojemu namenu. Zaključimo lahko, da je 

potrebno učitelje spodbuditi h kritičnemu in sistematičnemu ocenjevanju elektronskih učnih 

gradiv oziroma jim pri tem nuditi vse potrebne možnosti, da se izobražujejo na tem področju. 

Sodelujoči v raziskavi so bili neodločni še pri dveh trditvah: v Sloveniji je ponudba e-

učbenikov za naravoslovje dovolj pestra, da imajo učitelji možnost velike izbire in izbrati 

najprimernejšega; ter, da je konstruktivističen princip učenja lažje izvajati na klasičen način, 

kot pa s pomočjo elektronskih učnih gradiv. V obeh primerih je več tistih, ki se s trditvama ne 

strinjajo. Ponudba e-učbenikov za naravoslovje v prvih dveh obdobjih osnovne šole je 

resnično majhna ter ne vključuje resnično kakovostnih in polnovrednih e-učbenikov. Več je 

tistih, ki so digitalizirani z dodatnimi možnostmi programskega vmesnika. Menim, da je vzrok 

za visoko stopnjo neodločenosti učiteljev pri tej trditvi v tem, da učitelji niti ne poznajo 

obstoječe ponudbe e-učbenikov in tistih elektronskih učnih gradiv, ki se jih (zavajajoče) 

označuje z e-učbeniki. Neodločenost je lahko tudi posledica neznanja. Mnogi med njimi 

verjetno ne ločijo med pojmoma e-učbenik in elektronsko učno gradivo, kar je opazno že iz 

odgovorov pri nekaterih predhodnih vprašanjih. Podobno je z odgovori pri trditvi glede 

konstruktivističnega načina poučevanja. Glede na odgovore je videti, kot da večina učiteljev 

niti nima predstave, kako bi konstruktivističen način poučevanja izgledal s pomočjo 

elektronskih učnih gradiv. Zaradi mnenja, da je novo boljše, si tako ne želijo zbrati možnosti, 

da trditev »Konstruktivističen pristop učenja je lažje izvajati na klasičen način, kot pa s 

pomočjo elektronskih učnih gradiv« drži. Ker pa njihova predstava ne podpira nobene 

smiselne rešitve, so mnogi izbrali možnost »ne morem se odločiti«. Dopuščamo seveda 

možnost, da omenjena interpretacija ne drži. 

Zadnji nabor trditev je od učiteljev zahteval, da se opredelijo o posameznih trditvah o teoriji 

učnih stilov v povezavi z značilnostmi elektronskih učnih gradiv.  
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Graf 19: Mnenja anketirancev o posameznih trditvah o teoriji učnih stilov v povezavi z 

značilnostmi elektronskih učnih gradiv 

 

 

Veliko učiteljev se je pri omenjenih trditvah opredelilo z odgovorom »ne morem se odločiti«. 

Daleč največji delež neopredeljenih učiteljev (53 %) je bilo zabeleženih pri trditvi, da je 

kinestetična komponenta najslabše zastopana v obeh vrstah učbenikov. Predvidevati je 
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mogoče, da to izhaja iz nepoznavanja teorije učnih stilov s strani učiteljev oziroma 

nerazumevanja pojma kinestetična komponenta. Učitelji na bi smeli pričakovati, da 

kinestetično komponento, katero trenutno nobeno od učnih e-gradiv še ni uspelo vključiti v 

delujočo celoto, trenutno uporabljamo za uspešno delo z e-učbenikom. Lahko predvidevamo, 

da bo nekoč vključena v delo z uporabniškim vmesnikom e-učbenikov, vendar pa trenutno 

stanje na področju tehnoloških rešitev tega še ne podpira. Ne glede na predvidevanje, da 

učitelji nezadovoljivo poznajo teorijo učnih stilov oziroma ne razumejo pojma, pa je velik 

delež učiteljev (75 %) izrazil strinjanje s trditvijo, da se e-učbeniki od klasičnih razlikujejo 

tudi v tem, da imajo poleg vizualne komponente velik poudarek tudi na avditivni komponenti. 

Pri tej trditvi je bilo zabeleženih tudi najmanj neopredeljenih opredelitev (19 %). Sklepati je 

torej mogoče, da pojem avditivna komponenta v e-učbeniku razume širši krog učiteljev, pa 

tudi, da je morda trditev bližja njihovim  izkušnjam z e-učbeniki kot pa predhodna trditev, ki 

se je nanašala na kinestetično komponento prenašanja informacij. Priznati pa moramo, da v 

trenutni ponudbi e-učbenikov ti nimajo velikega poudarka na avditivni komponenti. Učitelji 

se tudi v večini (65 %) strinjajo, da ima teorija učnih stilov pomembno vlogo pri oblikovanju 

učnih e-gradiv. Pri trditvi je le 6 % učiteljev izrazilo nestrinjanje z njo. Vendar pa je skoraj 

tretjina učiteljev (29 %) ostala neopredeljena. Morda je k temu pri pomogla tudi za nekatere 

nejasna opredelitev, kaj pomeni imeti veliko vlogo pri oblikovanju učnih e-gradiv. Zanimivo 

je mnenje učiteljev o trditvi, da se klasični in e-učbeniki bistveno ne razlikujejo. Formulacija 

trditve namreč ne izključuje možnosti, da imajo e-učbeniki podprto avditivno komponento, 

vendar pa se osredotoči na to, da se tudi e-učbeniki opirajo predvsem na vizualno 

komponento. Zato je manj kot polovica učiteljev (47 %) izrazila nestrinjanje s trditvijo, 

tretjina (33 %) je ostala neopredejena, 20 % učiteljev pa se je s trditvijo strinjala. Sklepati bi 

bilo mogoče, da njihovi odgovori odražajo resnične izkušnje z e-učbeniki, saj trenutna 

ponudba e-učbenikov še vedno največ »stavi« na prenos informacij ob podpori vizualne 

komponente. Podobna shema odgovorov pa je bila pridobljena pri trditvah, ki sta se nanašali 

na primernost e-učbenika za delo z učenci, ki sodijo v skupino učencev s posebnimi 

potrebami – učenci z učnimi težavami in nadarjeni učenci. V obeh primerih se največ 

učiteljev strinja, da so e-učbeniki primernejši za delo z omenjeno skupino učencev kot pa 

klasični učbeniki, približno tretjina učiteljev pa je neopredeljenih. Nekoliko večji delež 

učiteljev, ki se strinjajo s trditvijo (48 %), je bilo zabeleženih pri trditvi, ki se nanaša na 

nadarjene učence. Vendar, sodeč po pregledu ponudbe na trgu slovenskih e-učbenikov, v 

trenutni ponudbi e-učbenikov naloge ne ponujajo možnosti diferenciacije bolje kot klasični 

učbeniki, saj so še vedno bolj ali manj digitalizirana različica klasičnih. Nekateri e-učbeniki 
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sicer ponujajo prilagoditve, kot so osvetlitev dela strani, povečevanje vključenih fotografij, 

interaktivnost (takojšnja povratna informacija pri reševanju nalog) in druge, vendar manjka 

diferenciacija nalog z vidika simultanega prilagajanja zaporedja nalog ter predstavitve učnih 

vsebin glede na dosežke učenca pri predhodnih nalogah z možnostjo napredovanja. Delež 

tistih, ki se s trditvijo strinjajo, je večji lahko torej tudi zaradi halo efekta. Kot že omenjeno, je 

velik delež učiteljev odgovarjal neopredeljeno. Vzrok za to bi lahko bilo premalo izkušenj z e-

učbeniki v razredu za tiste učitelje, ki so bili neopredeljeni. Kot so pokazali rezultati 

vprašalnika, e-učbenik pri pouku uporablja 29 % učiteljev (Graf 16). Preostali torej ne morejo 

podati odgovora na podlagi osebne izkušnje iz razreda.  
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7 SKLEP 
 

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj je mogoče skleniti naslednje.  

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na razlike med učnimi e-gradivi in e-učbeniki. 

Učna e-gradiva so velika množica gradiv, ki temeljijo na programskih rešitvah, namenjena so 

učenju določenih vsebin, pogoj za njihovo prikazovanje pa je primerna naprava (računalnik). 

E-učbeniki so le ena od podmnožic te velike skupine gradiv. Za razliko od klasičnih 

učbenikov zelo težko opredelimo pojem e-učbenik, saj je strokovnih virov precej manj. Tisti, 

ki obstajajo, pa se precej razlikujejo in v nekaterih primerih ne ponudijo odgovorov, temveč le 

še več vprašanj. Zato je zelo pomembno, da je ZRSŠ (Kreuh et al., 2011) predstavil svoj 

prispevek k strokovni literaturi na to temo in bolj nazorno opredelil strokovno področje. 

Drugo raziskovalno vprašanje je spraševalo po stanju na področju e-učbenikov v Sloveniji, 

predvsem z vidika ponudbe e-učbenikov. Na podlagi pregleda elektronskih učnih gradiv za 

naravoslovne predmete v slovenščini lahko sklepamo, da je sicer ponudba precej bogata, 

vendar je trenutno na trgu (ali pa se pripravljajo) le nekaj učnih e-gradiv, ki bi jih lahko 

opredelili kot e-učbenike. Od teh, katera so bila preizkušena v okviru diplomskega dela, ni 

bilo nobeno brez pomanjkljivosti, in ne bi moglo popolnoma nadomestiti klasičnega učbenika 

pri pouku ali samostojnem učenju doma. Torej nobeden od njih ni učbenik v pravem pomenu, 

če sklepamo samo po zastavljenih kriterijih, ki so jih predlagali Lokar (2011), Mayer (2001), 

Skela (1993) in drugi. 

Tretje raziskovalno vprašanje sprašuje, katere založbe so do sedaj v svojo ponudbo že 

vključile tudi e-učbenike. Kot že omenjeno, je trenutno dosegljivih le pet učnih e-gradiv, ki 

jih lahko vsaj delno uvrščamo med e-učbenike. Vključeni so v ponudbi dveh različnih založb: 

Vedež 1, 2, 3 (Vedeževo učno okolje) pri založbi DZS, Lilibi 1, 2, 3, Naravoslovje in tehnika 

4 in 5, Naravoslovje 6 ter Dotik okolja 6 pri založbi Rokus-Klett. V pripravi pa so še e-

učbeniki za naravoslovje pri Mladinski knjigi. Vendar je bil kot pravi e-učbenik za 

poučevanje naravoslovja v prvem in drugem obdobju osnovne šole do sedaj potrjen le 

učbeniški komplet Vedež 1, 2, 3. Ta vsebuje poleg ponujenih digitaliziranih vsebin klasičnega 

učbenika tudi videoposnetke, zvočne posnetke, interaktivne naloge in druge »dodatke«, ki jih 

omogočajo sodobni računalniki s komponentami. Preostale lahko tako štejemo v drugo 

kategorijo digitaliziranih učbenikov. Tu sicer izstopajo učbeniški kompleti založbe Rokus-

Klett, ki v svojem bogatem vmesniku ponujajo orodja, s katerimi je delo z učbenikom veliko 
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lažje in preglednejše kot v primeru uporabe klasičnega učbenika, vmesnik pa omogoča tudi 

nadgradnjo obstoječe digitalizirane vsebine s prispevki učiteljev, na primer s pisanjem opomb, 

označevanjem besedila, dodajanjem hiperpovezav in drugo. 

»Kako svoje kompetence za uporabo e-učbenikov pri izvajanju pouka dojemajo učitelji 

praktiki na razredni stopnji« je bilo četrto raziskovalno vprašanje. S pomočjo analize 

rezultatov anketnega vprašalnika, ki so ga sodelujoči učitelji izpolnjevali, smo lahko 

ugotovili, da se večina učiteljev čuti dovolj kompetentne za uvedbo in uporabo e-učbenikov 

pri pouku oziroma pri pripravi in izvedbi pouka. Priznavajo sicer, da jim manjka informativno 

znanje s področja učnih e-gradiv, vendar pa izkazujejo naklonjenost sodobnim pristopom k 

poučevanju. Razlike so verjetno prisotne med posameznimi starostnimi skupinami učiteljev. 

Predvidevati je mogoče, da se mlajši učitelji počutijo bolj kompetentne za poučevanje z e-

učbeniki pri pouku naravoslovja, kot pa starejši. Eden od pomembnih vzrokov za to bi lahko 

bilo primerno izobraževanje v tej smeri, ki so ga bili na fakulteti ali katerih drugih vrstah 

(dodatnega) izobraževanja deležni (večinoma) mlajši učitelji. Tega sicer v izvedeni raziskavi 

ni mogoče zadovoljivo preveriti, lahko pa bi bilo eno od izhodišč za nadaljnje raziskovalno 

delo. Sodeč po odgovorih učiteljev večina sodelujočih v raziskavi čuti zadostno podporo s 

strani šole za uvajanje računalniške tehnologije v pouk naravoslovja. Menijo pa, da bi se 

verjetno lažje odločali za uvedbo e-učbenika v svoj pouk, če bi bili deležni spodbud za to s 

strani šole, na kateri poučujejo. 

Peto in zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na to, kako učitelji praktiki vidijo uporabo 

multimedijskih e-gradiv pri pouku naravoslovja in ali ga dojemajo kot strokovno smiselno. 

Sodeč po odgovorih sodelujočih učiteljev, jih je le malo mnenja, da e-učbeniki ne 

predstavljajo nadgradnje klasičnih učbenikov, ter da njihova uporaba ne bi omogočala dviga 

kvalitete pouka in učenja naravoslovja. Trditi je mogoče, da bi bilo takih odgovorov še manj, 

če bi bili učitelji deležni (več) izobraževanj tako iz uporabe učnih e-gradiv pri pouku kot iz 

osnovnih spoznanj teorije večpredstavnostnega učenja. 

Zagotovo je nekaj – ko govorimo o e-učbenikih, ne gre samo za problematiko e-učenja ali e-

izobraževanja samega po sebi, temveč se v splošnem nanaša na kombinirano izobraževanje. 

Slednje pomeni izobraževanje s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij v kombinaciji s 

klasičnimi predavanji v razredu. Učitelj, ki ima tu tudi vlogo mentorja, učence poleg 

izobraževanja navaja na čim bolj samostojno učenje, ki ga lahko vrši prek  učne aplikacije. 

Produkti, torej e-učbeniki, s svojim obstojem omogočajo in zahtevajo nov pristop k 

poučevanju naravoslovnih vsebin, obenem pa indirektno tudi formirajo, ne le informirajo. 

Odločitev zanje in za posamezen e-učbenik pomeni, da v razmislek predhodno vzamemo ne le 
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morebitno motiviranost učencev zaradi atraktivnosti tehnologije, temveč specifične 

značilnosti predmeta, ki ga poučujemo, njegovo didaktično plat, potrebne metodične 

prilagoditve, tehnološke zahteve in potrebne prilagoditve v razredu, socialno-ekonomski 

status staršev, prilagoditve posebnostim učencev, pa tudi vrednote šole. 

 

Na podlagi rezultatov analize učnih e-gradiv, literature in mnenj učiteljev, je mogoče 

oblikovati naslednje smernice za uspešno izdelavo, uvajanje in evalviranje e-učbenikov za 

pouk naravoslovnih vsebin, in so namenjene širšemu strokovnemu krogu na polju vzgoje in 

izobraževanja ter IKT: 

 Oblikovanje spletnega portala, kjer bi bile zbrane ključne informacije o obstoječih e-

učbenikih in drugih učnih e-gradivih za različne stopnje izobraževanja, ter za različne 

šolske predmete in znanstvene smeri. 

 Nadaljnje raziskave na področju večpredstavnostnega učenja in e-učenja ter 

konstantno preizkušanje v praksi že obstoječih priporočil uveljavljenih strokovnjakov. 

 Oblikovanje in potrditev natančnih standardov, ki naj bi jim odgovarjali prihajajoči e-

učbeniki. Izraz e-učbenik bi tako lahko uporabljali le potrjeni e-učbeniki, ki bi tem 

standardom odgovarjali, sam pojem pa ne bi več zavajal ali bil predmet zlorabe. 

 Raziskovanje tehničnih rešitev, ki bi podprle diferenciacijo učenja v e-učbenikih v 

obliki prilagajanja prikazovane vsebine glede na učenčevo uspešnost ter prilagajanja 

nalog, ki jih učenci rešujejo.  

 Izobraževanja učiteljev in strokovnega kadra šol za področje večpredstavnostnega 

učenja in e-učenja ter kako oblikovati učinkovito kombinirano izobraževanje. 

 Natančna opredelitev avtorskega dela v primeru odprtokodnih učnih e-gradiv, uporabe 

licenc pri končnih izdelkih na trgu ter ustrezna zaščita pred zlorabami, predvsem pri 

posegih v vsebino gradiv ter varovanju osebnih podatkov končnih uporabnikov. 

 

Smernice za pouk naravoslovnih vsebin, namenjene učiteljem, so lahko: 

 Učna e-gradiva, predvsem pa e-učbenike, naj se ne presoja zgolj na podlagi vizualne 

atraktivnosti. 

 Računalniško pismenost otrok (učencev) je potrebno izkoristiti v prid poučevanju 

naravoslovja s pomočjo računalniške tehnologije.  
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 V praksi preizkusiti in predstaviti postavitev spletnega učnega okolja (primer Moodle) 

ter omogočiti nadaljnjo obravnavo vsebin iz e-učbenika z različnih vidikov, tako 

praktičnih izkustvenih kot tistih, ki temeljijo na virtualnem okolju.  

 Tehnologije, ki podpirajo poučevanje, naj se med sabo ne izključujejo, temveč naj 

učitelji iščejo povezave med njimi, s katerimi bi učni proces in učenje z razumevanjem 

še utrdili. 

Predlagane smernice naj bodo tako v prihodnje izziv in izhodišče pri raziskovanju področja. 
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9 PRILOGE 
 

Priloga 1 
 

 

 

1 - Koliko naslovov različnih učnih elektronskih gradiv poznate?  
 

 nobenega  
 1-2  
 3-5  
 6 ali več  

 

 
2 - V primeru, da ste pri prvem vprašanju označili odgovor 1-2, v spodnji prostor zapišite naslov vsaj 

enega učnega elektronskega gradiva, ki ga poznate. Če ste označili odgovor 3-5 ali 6 ali več, pa spodaj 

zapišite vsaj tri naslove učnih gradiv, ki jih poznate. Naslovi so lahko približni.  
 

 

  

 

 
3 - Ali med poukom naravoslovnih predmetov (Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika, 

Naravoslovje) uporabljate elektronska gradiva?  
 

 DA  
 NE  

 

 
4 - Ali med poukom naravoslovnih predmetov (Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika, 

Naravoslovje) uporabljate e-učbenik?  
 

 DA  
 NE  

 

 
5 - Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali odgovor DA, v spodnji prostor vpišite kateri e-učbenik 

uporabljate.  
 

 

  

 

 
6 - Ali menite, da obstaja razlika med pojmoma e-učbenik in elektronsko učno gradivo?  
 

 DA  
 NE  
 NI POMEMBNIH RAZLIK  



64 

 

 NE VEM  
 

 
7 - Če ste pri predhodnem vprašanju označili DA, zapišite do tri besede ali besedne zveze, ki označujejo te 

razlike.  
 

 

  

 

 
8 - Kako opredelite spodnjo trditev?  
 

 SE STRINJAM SE NE 

STRINJAM 
SE NE MOREM 

ODLOČITI 
E-učbeniki so dostopni na zgoščenkah (CD), 

medtem ko so elektronska učnagradiva 

dostopna na spletu. 
   

 

 
9 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate.  
 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

Dovolj sem usposobljen za vključevanje 

računalniške tehnologije v pouknaravoslovja.      

V pouk naravoslovja ni potrebno vključevati 

multimedijskih pripomočkovin pomagal.      

V pouk naravoslovja ni potrebno vključevati 

novih elektronskihučbenikov, saj klasični 

(tiskani) povsem zadovoljivo opravljajo svojo 

funkcijo. 

     

E-učbeniki ponujajo učitelju veliko novih 

možnosti poučevanja nove učne vsebine.      

E-učbeniki omogočajo učencem samostojno 

učenje.      

E-učbeniki omogočajo kakovostnejše 

samostojno učenje učencev, kotklasični 

učbeniki. 
     

Uvedba e-učbenika bi bila z vidika šole 

cenovno ugodnejša v primerjavi zuvedbo 

novega klasičnega učbenika. 
     

Uvedba e-učbenika bi bila z vidika učenca 

cenovno ugodnejša v primerjaviz uvedbo 

novega klasičnega učbenika. 
     

 

 
10 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate.  
 



65 

 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

E-učbeniki vsebujejo uporabne naloge tako za 

delo doma kot pri pouku.      

Elektronska gradiva uporabljam pri pouku kot 

osrednji temelj učne ure.      

Menim, da bi uporabljal e-učbenike, če bi 

njihovo uporabo spodbudila šola, kjer 

poučujem. 
     

E-učbenikov ne morem uporabljati brez 

interaktivne table.      

Na šoli, kjer poučujem, imamo učitelji 

zagotovljeno zadostno podporo pri uvajanju 

računalniške tehnologije v pouk naravoslovja. 
     

Pri načrtovanju pouka naravoslovja ob pomoči 

digitalnega projektorja se zavedam, da ima ta 

tako svoje prednosti (živa slika, možnost 

uporabe skoraj vseh komponent, ki so združljive 

z računalnikom, dostop do vseh vsebin na 

računalniku …) kot tudi slabosti (bleščanje 

površine, zahtevnost glede svetlobnih pogojev 

…) in temu prilagodim izvedbo učne ure. 

     

Čutim se dovolj usposobljenega, da bi v 

primeru uvedbe e-učbenika pri pouku 

naravoslovja ohranil ali celo dvignil kvaliteto 

pouka. 

     

 

 
11 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate.  
 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

Klasični učbenik se od e-učbenika razlikuje le 

po nezmožnosti direktnega posredovanja video 

in avdio vsebin. 
     

Uporaba e-učbenika pri pouku omogoča večjo 

mero ustvarjalnosti učitelja kot pa klasični 

učbenik. 
     

E-učbeniki so še bolj izpostavljeni hitri 

zastarelosti kot klasični učbeniki.      

Učence multimedija e-učbenika bolj zmede in 

zavede kot pa motivira za nadaljnje učenje.      

Klasični učbenik je za učence in njihove starše 

cenovno ugodnejši, saj uvedba e-učbenika 

pomeni zagotovitev ustrezne računalniške 

opreme za vsakega učenca. 

     

E-učbenik za učitelja pomeni tudi lažje (in 

preglednejše) sklicevanje na vir med poukom (v 

primerjavi s klasičnim učbenikom). 
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 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

E-učbenik, ki je na voljo vsakemu učencu med 

poukom, lahko predstavlja moteč element, saj 

se lahko naprava, katera poganja program, 

uporablja tudi za dostop do drugih vsebin. 

     

Problem, opisan pri predhodni trditvi, je 

praktično nerešljiv.      

 

 
12 - Na kratko zapišite, kateri so po vašem mnenju ključni kriteriji za opredelitev nekega elektronskega 

gradiva kot e-učbenik.  
 

 

  

 

 
13 - Napišite vsaj eno slabost in vsaj eno prednost uporabe digitalnega projektorja pri pouku 

naravoslovja.  
 

 

  

 

 
14 - Na kratko zapišite, na katere načine (preko katerih naprav) lahko učenci dostopajo do e-učbenikov.  
 

 

  

 

 
15 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate.  
 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

Pri svojem poučevanju se držim načela, da 

dajem prednost razumevanjupred zapomnitvijo.      

Pojem učni stili poznam in razumem.      
 

 
16 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate. 

V prostor pod ustrezno stopnjo vpišite X ali utemeljitev za vaš odgovor.  



67 

 

 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M SE 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

Konstruktivistični pristop učenja je lažje izvajati 

na klasičen način,kot pa s pomočjo elektronskih 

gradiv. 

          

V razredu je toliko individualnih razlik med 

učenci, kolikor je učencev. 
          

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

(IKT) mi pri poučevanju olajšaizvajanje 

diferenciacije pouka. 

          

V Sloveniji je ponudba elektronskih učbenikov 

za pouk naravoslovja dovoljpestra, da imajo 

učitelji veliko možnosti pri izbiri primernih za 

uporabo pripouku. 

          

V Sloveniji je ponudba elektronskih 

izobraževalnih gradiv za pouknaravoslovja 

dovolj pestra, da imajo učitelji veliko možnosti 

pri izbiriprimernih za uporabo pri pouku. 

          

Teorija učnih stilov ima pomembno vlogo pri 

oblikovanju fizičnih učnihgradiv (učbeniki, 

delovni zvezki, modeli …). 

          

 

 
17 - Prosimo vas, da na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako se s spodnjimi trditvami strinjate. 

V prostor pod ustrezno stopnjo vpišite X ali utemeljitev za vaš odgovor.  
 

 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

Teorija učnih stilov ima pomembno vlogo pri 

oblikovanju elektronskih učnih gradiv 

(elektronska učna gradiva na nosilcih CD ali 

drugih digitalnih nosilcih, spletna elektronska 

učna gradiva). 

          

Elektronski učbeniki se ne razlikujejo bistveno 

od fizičnih učnih gradiv, saj v obeh primerih 

učna gradiva ciljajo predvsem na vizualno 

komponento učenja, avditivna in kinestetična pa 

sta bolj ali manj zanemarjeni. 

          

Elektronski učbeniki se od klasičnih razlikujejo 

tudi v tem, da imajo poleg vizualne komponente 

velik poudarek tudi na avditivni komponenti. 

          

Kinestetična komponenta je najslabše zastopana 

v obeh vrstah učbenikov. 
          

E-učbeniki so v primerjavi s klasičnimi 

učbeniki bolj primerni za kvalitetno delo z 

nadarjenimi učenci. 

          

E-učbeniki so v primerjavi s klasičnimi           
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 SPLOH 

SE NE 

STRINJA

M 

NE 

STRINJA

M 

NE 

MOREM 

SE 

ODLOČIT

I 

STRINJA

M SE 
POPOLN

OMA SE 

STRINJA

M 

učbeniki bolj primerni za kvalitetno delo z 

učenci s specifičnimi učnimi težavami. 

 

 
18 - SPOL  
 

 Ž  
 M  

 

 
19 - STAROST  
 

 

  let 

 

 
20 - Koliko let že poučujete?  
 

 

  let 

 

 
21 - Na koliko različnih šolah ste že poučevali?  
 

 1  
 2  
 3 ali več  

 

 
22 - Kateri razred trenutno poučujete?  
 

 

  

 

 
23 - Kateri predmet/predmete s področja naravoslovja trenutno poučujete?  
 

 

  

 

 
24 - Katere razrede ste že poučevali pri vašem delu v osnovni šoli?  
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25 - Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili?  
 

 6/1  
 6/2  
 7  
 8/1  
 8/2  

 

 
26 - Katero študijsko smer ste zaključili?  
 

 

  

 

 
27 - Naziv, ki ste ga pridobili po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.  
 

 nimam naziva  
 mentor  
 svetovalec  
 svetnik  

 

 
28 - Ali bi želeli še kaj povedati o e-učbenikih oz. drugem e-učnem gradivu, pa vas tega nismo vprašali?  
 

 

  

 

 

 

 

 


