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POVZETEK 

 

Večina učencev in dijakov pri učenju matematike poleg razlage učitelja ali profesorja 

potrebuje matematične pripomočke. Posodobljeni učni načrti za osnovne in srednje šole 

predvidevajo pri pouku matematike tudi pripomočke, ki so povezani z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. Čeprav učni načrti direktno ne omenjajo e-gradiv kot 

pripomočka pri učenju matematike, so le-ta kljub temu vrsta pripomočka, ki se lahko 

uporablja tako v času pouka, s pomočjo razlage učitelja ali profesorja, kot tudi samostojno, 

izven pouka. 

Diplomsko delo "E-gradiva pri poučevanju matematike" se posveča e-gradivu, kot 

sodobnemu učnemu pripomočku za učenje matematike. V osnovi se deli na teoretični del, ki 

mu sledijo empirične raziskave. Na začetku so predstavljeni učni pripomočki pri matematiki 

včasih in danes ter učni pripomočki glede na učni načrt v osnovnih in srednjih šolah v 

Sloveniji. V nadaljevanju pa je pozornost namenjena izključno e-gradivom ter e-

izobraževanju. Prikazan je kratek razvoj e-izobraževanja, razložen pojem e-gradiva, kriteriji 

za ocenjevanje kvalitete e-gradiv ter glede nanje izvedena tudi evalvacija slovenskih spletnih 

strani z e-gradivi za učenje matematike. 

Drugi empirični del diplomskega dela obsega dve raziskavi o uporabi in poznavanju e-gradiv. 

Prva raziskava je bila narejena med profesorji matematike na srednjih šolah, ki so se udeležili 

seminarja za uporabo e-gradiv iz matematike ter e-gradiva tudi predstavili dijakom. V drugi 

raziskavi pa so sodelovali dijaki, ki so preživeli učni uri brez ter z uporabo e-gradiv. 

Predstavljena so njihova mnenja o e-gradivih, poznavanje e-gradiv ter izvedena primerjava 

med e-izobraževanjem in klasičnim izobraževanjem. 

 

Ključne besede: e-gradivo, e-izobraževanje, učenje matematike, matematični pripomočki, 

IKT pri učenju matematike  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

When studying mathematics, most pupils and students need mathematical tools, along with 

the teachers' explanation. The updated curriculum for mathematics in primary and secondary 

education also recommends using materials connected to information and communication 

technology. Although e-learning materials are not directly mentioned in a curricula as a tool 

for learning mathematics, they should, nevertheless, be considered as a tool which can be used 

in a class with the help of a teacher or independently, out of class. 

The diploma thesis entitled »E-learning Materials in Mathematics Education« studies e-

learning materials as a modern teaching tool for teaching mathematics. It consists from a 

theoretical part, followed by empirical research. First, teaching tools for teaching mathematics 

in different periods in history are presented together with today’s teaching tools according to 

the primary and secondary school curricula in Slovenia. Further on, the focus is on e-learning 

materials and e-learning itself. A short development of e-learning is presented and a notion of 

an “e-learning material” is defined. Also, the criteria for evaluation of quality of e-learning 

materials are presented and according to these criteria, the evaluation of Slovenian web sites 

with e-learning materials for teaching mathematics is carried out. 

The second empirical part of the diploma thesis comprises two surveys on the use and 

knowledge of e-learning materials. The first survey was carried out among secondary school 

maths teachers who attended a lecture on the use of e-learning materials for mathematics and 

later presented them to students. The second survey was carried out among the students who 

attended a lesson with and without the use of e-learning materials. Students’ opinions and 

knowledge of e-learning materials are presented, concluding with the comparison between e-

learning and classical learning. 

 

Key words: e-learning materials, e-learning, mathematics learning, mathematics tools, ICT in 

mathematics learning 
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1. UVOD 
 

Pripomoček je priprava, snov, ki se uporablja za opravljanje določene dejavnosti, za dosego 

določenega cilja (SSKJ, 2012). Za učenje so nujno potrebni pripomočki, ki nam pomagajo pri 

tem, da dosežemo željeni cilj, to pa je, da se nekaj naučimo. Tako je tudi pri učenju 

matematike. Matematike se je težko naučiti brez razlage, prav tako pa tudi brez vaje. Zato je 

za učenje in uspeh pri učenju nujno potreben učitelj oziroma nekdo, ki lahko snov razloži, 

nato pa še samostojno reševanje nalog in vadenje. Zato se že od nekdaj za učenje matematike 

uporabljajo najrazličnejši pripomočki. Od začetka so bili to bolj ali manj učbeniki z nalogami, 

ki so se obdržali še do danes, le v nekoliko drugačni, bolj sodobni obliki. Poleg učbenikov so 

bili učencem v pomoč tudi drugi pripomočki, na primer abakus, razne plošče in tablice, 

namenjeni predvsem za računanje osnovnih operacij v začetnih razredih ter razni modeli, 

metri in tehtnice za računanje določenih bolj zahtevnih operacij. Danes je poleg teh 

pripomočkov na voljo še mnogo drugih, ki so povezani z razvojem tehnologije. To so na 

primer elektronska računala, elektronske tehtnice in metri ter razni programi za uporabo pri 

pouku matematike. S pojavom interneta in z napredkom tehnologije, pa se je razvijalo in se še 

vedno razvija tudi e-izobraževanje, s tem pa e-gradiva in druge oblike učenja, ki potekajo 

preko spleta. Kljub temu pa v Sloveniji ta način učenja in poučevanja še ni tako razvit, da bi 

se množično uporabljal. Da bi učenci ali dijaki spoznali in bolj množično začeli uporabljati e-

gradiva, so v prvi vrsti za to odgovorni učitelji in profesorji, ki jim bi morali ta način učenja 

kot pripomoček pri učenju tudi predstaviti. Ker pa večina učiteljev in profesorjev v času 

študija ni uporabljala teh pripomočkov, saj jih takrat še ni bilo ali niso bila še tako razvita, o 

tem ne vedo veliko. Vendar se tudi to spreminja, saj določene izobraževalne ustanove izvajajo 

seminarje in konference na temo spletnih učilnic, e-gradiv in e-izobraževanja, kamor so 

povabljeni tudi učitelji in profesorji. Svoje znanje lahko nato prenesejo na mlajšo generacijo 

in tako skrbijo za razširjanje uporabe in poznavanja sodobnih poučevalnih metod ter sodobnih 

pripomočkov pri pouku matematike. 

Kam segajo začetki e-izobraževanja, kako se je vse skupaj začelo in iz kje izhajajo ideje za e-

izobraževanje in razvoj e-gradiv? Na to vprašanje bom odgovorila v diplomskem delu. Eden 

izmed ciljev diplomskega dela je tudi ta, da predstavim pojem e-gradiva in e-izobraževanja ter 

predstavim kriterije, ki definirajo kdaj so e-gradiva dovolj kvalitetna. Poleg tega bom 

predstavila več zbirk e-gradiv za matematiko, ki so na voljo v Sloveniji. Mednje spadajo e-

gradiva, ki so namenjena le kot pripomoček pri učenju matematike ali pa omogočajo 
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samostojno učenje matematike. Ali se e-gradiva v Sloveniji uporabljajo, koliko so e-gradiva v 

Sloveniji poznana ter kakšno mnenje imajo o njih profesorji srednjih šol in dijaki, pa bom 

razkrila s pomočjo empiričnega raziskovalnega dela, v sodelovanju s profesorji srednjih šol in 

gimnazij ter dijakov.  
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2. MATEMATIKA VČASIH, UČNI PRIPOMOČKI VČASIH 
 

2.1 Slovenski šolski muzej 

V Slovenskem šolskem muzeju prirejajo vodene obiske po razstavah o šolstvu na slovenskem 

skozi stoletja. Razstava poteka od začetkov šolstva pri nas in se konča s sodobnim šolstvom, 

vmes pa je razdeljena na posamezna zgodovinska obdobja. Razstavljeni so kipi, šolski 

pripomočki, učbeniki, slike, takratne uniforme, šolski zakoni in predpisi, predvajajo pa tudi 

video posnetek dokumentarnega in igranega filma o zgodovini šolstva. Poleg razstave 

potekajo tudi učne ure naših babic in dedkov, tudi ura matematike, ki se imenuje učna ura 

računstva iz leta 1905. V zloženki o tej učni uri piše takole: 

»Pouk računstva je bil nekoč poleg branja in pisanja eden temeljnih šolskih predmetov. Pri 

učni uri iz leta 1905 učenci spoznavajo metodiko poučevanja matematike nekoč – kako so se 

učili »številjenja« njihovi vrstniki pred sto leti. Pri tem se seznanijo s starimi računskimi 

učnimi pripomočki, spoznajo »ruski številni stroj« in njegovo uporabo. Rešujejo enostavne 

računske naloge, ki so povzete iz Močnikovih starih računic za nižje razrede ljudskih šol. 

Eden od učencev rešuje nalogo pred tablo, kjer si lahko pomaga z računalom, preostali 

končne rezultate vpišejo s peresi in črnilom v učne liste. Na koncu rešujejo še enostavne 

besedilne naloge; te naloge so vsebinsko sestavljene tako, da čim zabavneje odražajo duh tega 

časa (npr.: uporaba starih slovenskih imen za mesece). Pouk je nazoren s pomočjo učnih 

pripomočkov – ruskega računala in stenskih slik.  

Učno uro interpretira gospodična učiteljica Josipina Korenova (Natalija Žižič) in traja 45 

minut. Primerna je za učence od 3. razreda devetletke dalje, za srednješolce in odrasle.« 

Tudi sama sem prisostvovala tej učni uri, kjer smo dobili liste »Pismene vaje pri računstvu za 

drugi razred slovenske ljudske šole«, kjer so bile naslednje naloge: 

1. Prepiši številke od 1 do 9 in 0; kjer so v prvi vrsti številke že napisane, prepisati jih je 

bilo treba v drugo vrsto. 

2. Izštevili naslednje verste; kjer je bilo napisanih 6 računov seštevanja in odštevanja.  

3. Dopolni povedi; kjer smo morali dopolniti povedi, koliko dni ima posamezni mesec. 

4. Koliko dni skupaj imata svečan in mali srpan v prestopnem letu?; kjer je bilo treba 

odgovor napisati v drugo vrsto. 

5. Tvoja mati so 36 let stari, oče pa so za 8 let starejši: koliko so oče stari? 
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6. Avstrijsko-ogerski deržavi vlada naš presvetli cesar Franc Jožef 57 let. V kterem letu 

svoje starosti je nastopil vladarstvo, ako jih ima zdaj 75 let? 

Nekaj slik iz knjižnice slovenskega šolskega muzeja: 

 

Slika 1: Pohlin Marko: Bukuvze sa rajtengo, 1781, Ljubljana 

 

 

Slika 2: Močnik dr. Franc: Vadba v racunjenji, 1848, Dunaj 
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3. MATEMATIKA DANES, UČNI PRIPOMOČKI DANES 
 

3.1 Pripomočki v osnovnem šolstvu 

Učni pripomočki predstavljajo pri pouku pomemben člen, saj učencem pomagajo pri učenju 

in sledenju snovi, predvsem pri domačem učenju in reševanju domačih nalog. Včasih sta bila 

glavna učna pripomočka pri pouku tabla in kreda. Kasneje se je začel uporabljati grafoskop, 

tudi diaprojektor. Danes pa je v vse več šolah prisotna interaktivna tabla in z njo dodatki, z 

uporabo katerih je pouk za učence še bolj zanimiv. Vendar pa brez učbenikov in raznih zbirk 

nalog učenci težko sledijo snovi. Seveda tudi pri uporabi učbenikov in zbirk nalog učenci 

potrebujejo vodenje. Marsikateri učenec sam ne zna izbrati zanj primernih nalog, niti 

primernih nalog za predelano snov. Zato je Zavod Republike Slovenije za šolstvo predpisal 

pripomočke, ki so priporočeni za uporabo pri posameznih predmetih.  

Od 6. do 9. razreda osnovne šole so predpisani učni pripomočki pri matematiki žepno 

računalo s predpisanimi karakteristikami, materiali za oblikovanje, škarje, ravnilo s šablono, 

geotrikotnik, šestilo in komplet ponazoril.  

Knjižna gradiva za učence so na šoli izbran matematični učbenik (potrjen od Strokovnega 

sveta za splošno izobraževanje), zbirke vaj in nalog, usklajenih z izbranim učbenikom 

(potrjen od Strokovnega sveta za splošno izobraževanje), delovni zvezek usklajen z 

učbenikom, priročniki in ostala didaktična gradiva in pripomočki po izboru učitelja. Prav tako 

so predpisani pripomočki za učitelje. Od knjižnih gradiv so to celoten nabor učbenikov in 

priporočenih didaktičnih gradiv, ki jih uporabljajo učenci v vseh razredih na šoli (za katere je 

učitelj usposobljen za poučevanje) ter pripadajoči priročniki in didaktična gradiva za učitelje 

ter ostali alternativni učbeniki ter od Strokovnega sveta potrjena didaktična gradiva za pouk v 

razredih, ki jih učitelj uči. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo priporoča tudi stenske slike, in sicer različne stenske 

slike geometrijskih likov in teles, matematičnih formul ter slike znanih matematikov. Od 

računalniških programov se priporočajo programi dinamične geometrije, drugi didaktični 

programi za učenje računskih spretnosti in računalniška preglednica. E-gradiva za učitelje so 

objavljena na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, http://www.zrss.si/, 

Društva matematikov, fizikov in astronomov, http://www.dmfa.si/ in Republiškega 

informacijskega centra, http://www.ric.si/. 
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Druga učna sredstva so didaktični kompleti, pod katere spada: 

•  geometrijsko orodje za vsakega učenca: večji geotrikotnik (daljša stranica naj meri 

približno 20 cm), šestilo, trikotnik 30°-60°-90° ali ravnilo, 

• “demonstracijsko” geometrijsko orodje za delo na tabli (šestilo, geotrikotnik, ravnilo, 

trikotnik 30°-60°-90°),  

• priprave za merjenje različnih količin (različni metri, didaktična kljunasta merila, 

merilni valji, 'kuhinjska' tehtnica, 'laboratorijska' tehtnica z utežmi, štoparice, pribor za 

terenska merjenja ipd.), 

• geoplošče (prozorne plastične plošče z 9-25 zatiči in elastikami; za poučevanje 

ravninske geometrije; vsak učenec naj ima svojo ploščo), 

• “demonstracijski” modeli za prikazovanje ulomkov, 

• “demonstracijski” modeli za prikazovanje Pitagorovega izreka, 

• različni “demonstracijski” modeli teles (polni, penasti, votli, magnetni, žični itd.) po 

izboru učiteljev, 

• fond (enakih) računal za učence ter demonstracijski pripomočki za delo z računali, 

• link kocke (sestavljive kocke za poučevanje najrazličnejših vsebin in za samostojna 

preiskovanja; na učenca naj pride približno 20-30 kockic), 

• razredni komplet plastičnih ploščic različnih oblik za hitro sestavljanje ploskovnih 

modelov teles (za poučevanje stereometrije), 

• zbirka modelov geometrijskih teles za učence (razen če učitelj želi, da modele izdelajo 

učenci sami), 

• številski trakovi (v obsegu obravnavanih števil za posamezni razred), pozicijsko 

računalo, razne tabele in preglednice (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, 

poštevanka, znaki za velikostne odnose, tabele merskih enot). 

Poleg didaktičnih kompletov se lahko uporabijo pri pouku matematike tudi:  

• panoji ali drugi pripomočki na stenah za nameščanje raznih plakatov, 

• računalnik z možnostjo projiciranja ter primerna programska oprema, delovni prostor 

z računalnikom naj ima možnost izpisovanja in priključitve na internet, 

• senčila na oknih (tako da je omogočena uporaba grafoskopa), 

• grafoskop s projekcijskim platnom (oz. možnostjo kvalitetnega projiciranja), 
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• čim večja, kvalitetna tabla, ki omogoča tudi pripenjanje ponazoril, eventuelno tudi 

dodatne table z vrisanim koordinatnim sistemom ali samostojne koordinatne mreže, ki 

se pritrdijo na tablo, 

• vitrina z razredno matematično knjižnico, 

• delovni prostor z računalnikom, možnostjo izpisovanja, priklopa na internet ter 

ustrezno programsko opremo, 

• dovolj velika tabla (magnetna), računalnik, televizija. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo prav tako predlaga zahtevane karakteristike žepnega 

računala. Zaželeno je, da vsi učenci uporabljajo enak tip računal, da računalo upošteva 

prednost računskih operacij, da je vrstni red vtipkavanja znakov v računalo čim bolj podoben 

vrstnemu redu običajnega zapisovanja izraza od leve proti desni, da ima računalo dvovrstični 

prikazovalnik, ki omogoča preverjanje vnosa in njegovo popravljanje oz. preverjanje 

rezultatov, da naj ima računalo običajne preproste matematične funkcije in konstante - 

kvadratni koren, potenciranje, kvadriranje, pi (Žakelj, 2006). 

 

3.2 Pripomočki v srednjem šolstvu 

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je dosti bolj poudarjena v 

srednješolskem izobraževanju, saj se uporaba tehnologije dandanes zahteva pri nadaljnjem 

študiju, v skoraj vseh poklicih in na vseh delovnih mestih. Že v učnem načrtu za matematiko 

v gimnazijah, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 

Slovenije (nekdanje Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije) ter Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, je med cilji in vsebinami zapisana uporaba IKT pri pouku matematike. 

Primeri uporabe po učnem načrtu: 

• naravna števila in cela števila: uporaba spleta pri iskanju trenutno največjega znanega 

praštevila, 

• racionalna števila: spretna uporaba žepnih računal, 

• potence in koreni: uporaba žepnih računal pri računih s kvadratnimi koreni, s 

kubičnimi koreni ter z n-timi koreni realnih števil,  

• geometrija v ravnini in prostoru: načrtovanje geometrijskih likov s programi za 

dinamično geometrijo, preiskovanje geometrijskih problemov z uporabo IKT, 

priporočajo se tudi druga e-gradiva, 
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• geometrijski liki in telesa: uporaba programov za dinamično geometrijo pri reševanju 

geometrijskih problemov, uporaba žepnega računala in IKT, 

• vektorji v ravnini in prostoru: uporaba računalniških programov za dinamično 

geometrijo in drugih e-gradiv, 

• funkcije: iskanje ničel z uporabo tehnologije, raziskovanje premikov, raztegov, 

zrcaljenj grafov funkcij z uporabo primernih računalniških programov ali e-gradiv, 

razumevanje pojma limite in zveznosti lahko podkrepimo z uporabo dinamičnih 

programov in tabeliranjem (IKT),  

• linearna funkcija: raziskovanje premikov, raztegov, zrcaljenja grafov funkcij z 

uporabo primernih računalniških programov, 

• potenčna funkcija: pri raziskovanju lastnosti potenčne funkcije uporabljajo IKT, 

• kvadratna funkcija: z uporabo IKT lahko obravnavamo vsebine: risanje grafov, pomen 

konstant v posameznih oblikah enačb, medsebojna lega premice in parabole, 

modeliranje s kvadratno funkcijo, 

• eksponentna funkcija: z uporabo IKT se raziščejo lastnosti eksponentne funkcije, 

• logaritemska funkcija: analitično reševanje logaritemskih enačb se poveže z grafičnim 

(uporaba IKT), dijaki se naučijo uporabljati žepno računalo, z uporabo IKT lahko 

raziščemo lastnosti logaritemske funkcije, 

• polinomske funkcije: z uporabo IKT raziščemo lastnosti polinomov, rišemo grafe 

polinomov, rešujemo polinomske enačbe in neenačbe ter modeliranje s polinomi, 

• racionalne funkcije: z uporabo IKT raziščemo lastnosti racionalnih funkcij, rišemo 

grafe racionalnih funkcij in rešujemo racionalne enačbe in neenačbe, 

• kotne funkcije: z uporabo IKT raziščemo vrednosti kotnih funkcij na enotski krožnici 

in rišemo grafe, 

• stožnice: ponujajo možnosti za matematična preiskovanja z uporabo IKT, 

• zaporedja in vrste: z uporabo IKT lahko dijaki razvijajo predstave o zahtevnih 

matematičnih pojmih. Pri izdelavi amortizacijskega načrta dijaki uporabljajo 

računalniške preglednice, 

• integralski račun: pri vpeljavi določenega integrala se priporoča uporaba IKT, 

• kombinatorika: uporaba interaktivnih programov in žepnih računal, 

• statistika: uporaba programov za statistično obdelavo podatkov. 

Za procesna znanja se šteje uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, dijak mora 

biti sposoben kritičnega odnosa do informacij na spletu in drugje. 
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Uporaba IKT pri pouku spodbudi dijake, da sami razvijajo svoje ideje, jih testirajo, 

spreminjajo, popravljajo in izboljšujejo. 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je lahko: 

• sredstvo za razvoj matematičnih pojmov,  

• sredstvo za ustvarjanje, simuliranje in modeliranje realnih in učnih situacij, 

• zgolj učni pripomoček, 

• metoda dela, 

• komunikacijsko sredstvo. 

Vrste tehnologij: 

• numerična računala, 

• simbolna računala, 

• osebni ali prenosni računalnik, 

• programi, namenjeni razvoju matematičnih pojmov, 

• programi, namenjeni avtomatiziranju znanj in preverjanju znanj, 

• e-gradiva in informacije na spletu (e-učilnica), 

• orodja za prenos in zapis ter prikazovanje podatkov, postopkov, rezultatov. 

(Žakelj, 2008) 

Pri vsaki uri matematike se uporabljajo učbeniki in delovni zvezki. Ker pa so v učbenikih 

informacije v obliki besedil in slik, učenci in dijaki pa zadnje čase vse več uporabljajo 

tehnologijo tudi pri učenju, so se nekatere založbe odločile za izdajo interaktivnih učbenikov. 

Prednosti interaktivnih učbenikov so predvsem v sami interaktivnosti, vsebujejo namreč 

dovolj vsebine, kot so video posnetki, slike, interaktivne naloge in nekatere pripomočke pri 

uporabi gradiva (npr. povečava, oblikovanje besedila, ...).  
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4. EVALVACIJA E-GRADIV, KVALITETA E-GRADIV 
 

4.1 Kaj so e-gradiva? 

Marsikateri učenec ali dijak, ko mu učitelj, inštruktor ali sošolec omeni e-gradiva, ne ve, kaj 

e-gradivo je. Definicij e-gradiva je zelo veliko, vendar enotne terminološke opredelitve še ni. 

Tako na primer Carliner (1999) trdi, da je e-izobraževanje vsebina, predstavljena na 

računalniku. Podobno pravi tudi McGreal (2004), in sicer, da je e-gradivo vsak (uporaben) 

digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot ali celo programov. Khan (1997) pa 

je definiral e-inštrukcije kot inovativen način podajanja inštrukcij prek spleta kot medija 

oddaljeni publiki (Anderson, 2004, 36-37). V splošnem torej velja, da če je gradivo nekaj, kar 

se rabi kot podatek, pripomoček, pri proučevanju, obravnavanju česa (SSKJ, 2011), potem je 

e-gradivo nekaj, kar se rabi kot podatek, pripomoček pri proučevanju, obravnavanju česa in 

je na voljo v elektronski (digitalni) obliki. 

E-izobraževanje ali e-učenje je izobraževanje, ki poteka s pomočjo informacijsko-

telekomunikacijskih tehnologij. To pomeni, da so vse vsebine in gradiva, ki jih pri učenju in 

poučevanju potrebujemo, na voljo v elektronski obliki. Tudi komunikacija, razdelitev in 

oddaja nalog poteka prek spleta. Podoben način učenja na daljavo so poznali že včasih, le da 

je vse potekalo precej drugače. Ljudje, ki so se želeli česa novega naučiti, so po pošti ali prek 

kurirja dobili gradivo, ponavadi so bile to knjige, iz katerih so se učili. Nekateri so na dom 

povabili še učitelja, ki jim je snov natančneje razložil. V vsem tem času pa se glavni cilj 

učenja na daljavo ni spremenil. Učeči se sam želi naučiti novih znanj, takšnih, ki mu bodo v 

prihodnje koristila (MKL o E-izobraževanju, 2011). E-učenje lahko poteka na več načinov. 

Pri tem pa je pomemben tudi namen. Če je namen naučiti se nekaj zato, da bomo znali in 

uporabljali v lastne namene, potem našega znanja nihče ne preverja, preverimo ga lahko le 

sami. Takšnih vsebin je na spletu dovolj, ponavadi so brezplačne in se za dostop niti ni 

potrebno registrirati. Drugače pa je v primeru, ko nekdo naše znanje preveri. Zato so na voljo 

spletne učilnice, ki jih izvajalci postavijo prav v namen učenja na daljavo. Učeči se snov 

predelajo doma, preverjanje pa se ponavadi opravi osebno. Za uspešno opravljeno preverjanje 

dobi kandidat tudi dokazilo o opravljenih obveznostih (domače naloge, izpit, ...).  

Učno snov je moč pridobiti na več načinov. V zadnjem času je vse več snovi na internetu, v 

obliki spletnih učilnic, spletnih strani z vsebino, namenjenih prav učenju na daljavo ali učenju 

prek spleta. Vsebina je lahko v obliki HTML strani, PDF ali DOC datotek ali v obliki 
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aplikacije. Ko internet še ni bil tako razširjen kot danes, so bile lekcije objavljene in izdane na 

avdio in video kasetah, kasneje pa v obliki CD-ROM-ov. Pri tem je lahko sodeloval tudi 

inštruktor, ki je povezoval vsebine ter vodil učečega se. V splošnem so danes zelo razširjena 

gradiva, ki ne le vsebujejo besedilo, slike in grafe, temveč tudi video posnetke, avdio 

posnetke, animacije in razne interaktivne naloge in druge elemente. Takšno gradivo ne 

predstavlja le motivacije za učečega se, ampak tudi pomaga pri hitrejšem učenju in pomnjenju 

(Wikipedia, 2011). 

 

4.2 Zgodovina e-gradiv in e-izobraževanja 

Razvoj e-gradiv in e-izobraževanja je zelo povezan z razvojem tehnologije in interneta. Do 

okoli leta 1950 je bilo izobraževanje na daljavo predvsem izobraževanje, kjer sta bila učenec 

in inštruktor (ali profesor, učitelj, tutor, ...) ločena. Inštruktor je snov pošiljal po pošti učencu, 

saj druge možnosti v tem času skoraj ni bilo. Ker je bila komunikacija počasna, se je to 

poznalo tudi v razumevanju. Učenec ni imel možnosti podajanja direktnega odgovora na 

vprašanje, ki ga je zanimalo, ali možnosti za razlago snovi, ki je ni razumel. Počakati je moral 

na pismo; pa še takrat ni bilo nujno, da je učenec razlago razumel. S pojavom tehnologije pa 

se je učenje na daljavo v marsičem spremenilo. Zato delimo učenje na daljavo od razvoja 

tehnologije naprej v tri generacije: 

1. učenje prek tiska, zvočnih in video trakov ter s pomočjo računalnika, 

2. učenje prek zvočnih in video konferenc, televizijske in radijske konference, 

3. učenje prek interaktivnih medijev, spletnih gradiv na internetu in računalniško podprte 

komunikacije. 

Učenje prek zvočnih in video trakov ni bilo prilagojeno posamezniku, prav tako je bila 

komunikacija med učencem in inštruktorjem onemogočena. Zvočni ali video posnetek je 

vseboval za vsakega učenca enako snov oziroma vsebino, njegova prednost pa je bila v 

predstavitvi, saj si je marsikdo na tak način lažje predstavljal snov in jo povezal z realnostjo. 

Prav tako je predstavljalo to motivacijo za učenje, kar pri marsikaterem učencu predstavlja 

težavo. 

V naslednji generaciji se je poleg učenja prek zvočnih in video trakov razvilo tudi učenje prek 

zvočnih in video konferenc. Te konference so bile dostopne na internetu. Problem je bil v 

tem, da je bil čas predvajanja točno določen in se ni prilagajal posameznikom. Enako je bilo 
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tudi pri televizijskih in radio konferencah. V vseh primerih pa je bila onemogočena tudi 

osebna komunikacija z inštruktorjem. Razlaga ni bila prilagojena posameznikom, ampak je 

bila splošna. 

S pojavom interaktivnih medijev, kjer so uporabniki in učeči se lahko sodelovali, pa se je 

izobraževanje na daljavo spremenilo. Takemu načinu učenja, kjer se kot gradiva uporabljajo 

spletna gradiva na internetu in je komunikacija računalniško podprta, lahko rečemo e-učenje v 

pravem pomenu besede, saj je čas in prostor učenja prilagodljiv posamezniku, prav tako pa 

tudi komunikacija z inštruktorjem. To pa so tudi glavne značilnosti e-učenja. 

Vse te generacije se med seboj zelo povezujejo in navezujejo ena na drugo. Tako na primer 

spletna učilnica, preko katere se danes uči največ učečih se na daljavo, vsebuje elemente, na 

čemer so temeljile prejšnje generacije: zvok, video in vsebina na računalniku, vse skupaj pa 

povezujejo orodja za komunikacijo. 

Razvoj e-učenja se je razvil tudi z razvojem uporabe interneta. Zato sem z orodjem Google 

Public data explorer preverila, kako se je razvijala uporaba interneta od leta 1990 naprej za 

prebivalce Združenih držav Amerike, Slovenije in sveta. Začetek interneta sicer sega v leto 

1983, začetek spleta pa v leto 1990, ko je Tim Berners-Lee predstavil prvo spletno stran, 

kasneje pa še servis www, prvi spletni brskalnik in spletni strežnik.  

 

Slika 3: Odstotek ljudi, ki uporablja internet (Google Public data explorer, 2011) 

Od neuporabe in nepoznavanja spleta v začetnih letih se je uporaba interneta v Združenih 

državah Amerike do leta 2009 zelo razvila in razširila, saj internet dandanes uporablja skoraj 

80% vseh prebivalcev ZDA. V Sloveniji je ta odstotek malo manjši; leta 2009 je uporabljalo 

internet okoli 65% vseh Slovencev. V svetu pa je ta odstotek precej manjši, saj je število 
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nerazvitih držav še vedno zelo veliko, takšne države pa nimajo možnosti za razvoj interneta. 

Vendar se tudi v marsikaterih manj razvitih državah odstotek uporabnikov interneta iz leta v 

leto zvišuje. Po zadnjih podatkih ITU – Internacional Telecommunication Union tretjina vse 

svetovne populacije (ki je dosegla 7 milijard) uporablja internet, 45% uporabnikov interneta 

pa je mlajših od 25 let (ITU, 2011). Tudi tehnologija je iz leta v leto zmogljivejša, tako pri nas 

kot v manj razvitih državah. Zaradi vse večje uporabe interneta se razvijajo panoge, ki so s 

tem povezane: računalništvo, telekomunikacije, mobilna telefonija ipd. Med te panoge pa 

spada tudi razvoj spletnih strani, portalov in učilnic, ki vsebujejo e-vsebine z namenom 

izvajanja e-izobraževanj. 

 

4.3 Kaj vsebujejo e-gradiva 

Nekateri imajo vsako gradivo, ki je objavljeno na internetu, že za e-gradivo. Profesorji ali 

izvajalci predmetov, ki imajo na internetu svojo spletno stran ali spletno učilnico, ponavadi 

objavijo gradiva v elektronski obliki zato, ker je takšna oblika uporabe veliko lažja in cenejša. 

Tako se rešijo nepotrebnih stroškov pri kopiranju gradiva in ko enkrat naložijo gradivo na 

vsem dostopno mesto, si ga lahko vsak posameznik prenese ter ga uporablja, kakor želi. 

Podoben način, če izvajalec nima svoje spletne strani ali spletne učilnice, je pošiljanje gradiv 

po elektronski pošti. Tudi takšno gradivo lahko spada med e-gradiva.  

S časom in razvojem tehnologije pa se je definicija e-gradiv razširila in danes je e-gradivo vse 

kaj drugega kot le dokument v obliki PDF ali DOC. Prednosti e-gradiv je veliko, namen vseh 

pa je, da se uporabniki e-gradiv čim več naučijo. Sodobna e-gradiva zato vsebujejo: 

• predstavitev vsebine na različne načine; z besedilom, slikami, videom, zvokom, 

animacijami, simulacijami ipd. 

• interaktivnost, 

• dostopnost, 

• ažurnost. 

(Gruden, 2011) 

Predstavitev vsebine na različne načine je zelo primerna za različne tipe uporabnikov. Tako za 

vizualni, avditivni kot tudi kinestetični tip (pojmi bodo razloženi v nadaljevanju). Če e-

gradiva vsebujejo tako besedilo kot tudi slike, video posnetke in zvočne posnetke, animacije 
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ter simulacije, to zelo pomaga pri učenju posameznikom, ki imajo pri učenju s pomočjo 

običajnih gradiv težave. Pri nekaterih gradivih so animacije takšne, da zahtevajo sodelovanje 

uporabnika, kar je zelo dobro, saj to predstavlja motivacijo, poleg tega pa lahko uporabnik 

poveže teorijo s prakso hitreje kot brez uporabe animacije, video ali zvočnega posnetka. 

Prednost e-gradiv je tudi v tem, da so dostopna kjerkoli, na kateremkoli računalniku, ki ima 

omrežno povezavo. Danes je zelo pomembno tudi, da so e-gradiva dostopna in prilagojena 

uporabi na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih, saj se ta tehnologija vse bolj razvija, 

vse bolj je razširjena in tudi vse več ljudi jo uporablja. E-gradiva omogočajo tudi popravljanje 

napak, dodajanje sprememb, zapis novic ali rezultatov rešenih nalog. Slednje predstavlja 

veliko prednost, saj uporabnik tako ve, kje je z znanjem in kaj mora spremeniti pri učenju. 

Dobro e-gradivo ima možnost sporočanja povratne informacije uporabniku ter možnost za 

komunikacijo z avtorjem gradiva. Včasih je dovolj, če je to sporočilo številčno, na primer s 

podajanjem ocene ali zvezdice za posamezno gradivo. Včasih lahko uporabniki tekstovno 

izrazijo svoja opažanja, ki jih avtorji preberejo in po lastni presodbi popravijo ali izboljšajo. 

Za tiste uporabnike, ki se e-gradiva poslužujejo sami, pa je zelo primerna tudi možnost 

komunikacije s tutorjem ali nekom, ki odgovarja na vprašanja uporabnikov. Če uporabnik ne 

razume določene snovi ali pojma, ki je razložen v gradivu in bi želel o tem več izvedeti iz 

prve roke, je dobrodošla možnost komunikacije, na primer prek elektronske pošte, posebnega 

vmesnika (na primer klepetalnice) ali celo prek različnih sodobnih komunikacijskih orodij, 

kot so Messenger, Skype ipd. Odgovor se v takšnem primeru pričakuje v najkrajšem možnem 

času. Če gre za sinhrono komunikacijo, pa je možen odgovor celo brez časovnega zamika. 

V e-izobraževanju se pogosto pojavljajo poleg samih e-gradiv tudi forumi na temo e-gradiv. 

Forumi so lahko javni, kjer lahko sodeluje vsakdo (če so zaklenjeni, se je potrebno le 

registrirati). Lahko pa je sodelovanje namenjeno le avtorjem e-gradiv ter udeležencem. 

Objave ter odgovore lahko ponavadi pišejo vsi, tako avtorji kot udeleženci. Administrator 

foruma pa je tisti, ki skrbi za pravilnost in primernost objav. 

Namen e-gradiv je torej, da se iz njih nekaj naučimo. Brez preverjanja znanja pa težko sami 

ocenimo, koliko smo se naučili. Zato dobro e-gradivo vsebuje tudi preverjanje znanja. 

Preverjanje znanja je lahko sprotno ali končno. Dobro e-gradivo mora vsebovati različne 

naloge, glede na tipe znanj. Tipi znanja na primeru matematike so (Cotič, Žakelj, 2004, 182-

191): 
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Osnovna in konceptualna znanja, ki predvidevajo poznavanje pojmov in dejstev ter priklic 

znanja. Razdelimo jih na naslednje elemente:  

• poznavanje posameznosti, 

• poznavanje specifičnih dejstev, 

• poznavanje terminologije, 

• poznavanje klasifikacij in kategorij. 

Konceptualna znanja pa obsegajo razumevanje pojmov in dejstev. Elementi konceptualnih 

znanj so: 

• prepoznavanje pojmov, 

• predstava, 

• prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji, 

• definicije in izreki, 

• povezave. 

Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. 

Delimo ga na rutinsko proceduralno znanje: uporaba pravil in obrazcev, standardni računski 

postopek in kompleksno proceduralno znanje: izbira in izvedba algoritmov in procedur, 

uporaba pravil in zakonov, postopkov, … in problemsko znanje, katerega temeljni elementi 

so: 

• postavitev problema (prepoznava problema in njegova formulacija, postavitev 

smiselnih vprašanj), 

• preveritev podatkov (premalo, preveč podatkov) in 

• strategije reševanja. 

Rezultat preverjanja znanja mora biti jasno določen in sporočen uporabniku.  

Če povzamem, imajo e-gradiva tri glavne značilnosti: 

• pridobivanje znanja 

Pri pridobivanju znanja moramo biti pozorni na to, da je gradivo kvalitetno, da se 

lahko gradivo prilagaja posamezniku in ne posameznik gradivu – čas in prostor 

učenja, da so vsebine interaktivne in v povezavi z učnim načrtom, če je le-ta za 

določen predmet predviden. 
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• komunikacija 

Pri komunikaciji moramo biti pozorni na to, da je zagotovljena komunikacija tako z 

uporabniki kot tudi z vodilnimi, naj bo to učitelj, inštruktor ali administrator spletne 

strani. 

 

• preverjanje znanja  

Omogočeno mora biti preverjanje znanja; naj bo to sprotno ali končno preverjanje. 

Dobro je tudi, če je na voljo dovolj primerov in nalog za samostojno delo. 

Vsako gradivo, ki vsebuje te tri glavne značilnosti, še ni nujno dobro gradivo. Kakšno je 

kvalitetno e-gradivo, je opisano v naslednjem razdelku. 

 

4.4 Kvaliteta e-gradiv 

Na spletu je ponudba e-gradiv zelo velika. Gradiva se razlikujejo glede na ciljno publiko; 

lahko so namenjena širši javnosti ali le določeni skupini uporabnikov. Nekatera so zaprta za 

širšo javnost in do njih lahko dostopamo le z dovoljenjem administratorja ali s ključem, 

geslom. Gradiva se razlikujejo tudi glede na vsebino, uporabnost, stopnjo interaktivnosti, 

izgled in, kar je najbolj pomembno, glede na kvaliteto. Čeprav bi dobro e-gradivo moralo 

imeti vse te lastnosti, pa marsikateri uporabnik gleda predvsem na to, da je gradivo kvalitetno, 

saj je navsezadnje sama vsebina tista, ki je za uporabnike najbolj pomembna.  

Prva stvar, ki jo vsak uporabnik opazi, ko odpre spletno stran z e-gradivi, je delovanje strani. 

Če določen del strani ali celotna stran ne deluje in prav tako ni objavljenih dodatnih pojasnil, 

se uporabnik ponavadi odloči za obisk druge spletne strani ali ogled drugih gradiv. Ko 

uporabnik obišče delujočo spletno stran, najprej opazi oblikovno plat strani ali posameznega 

gradiva. Uporabniški vmesnik mora biti uporabniku prijazen, posamezna e-gradiva ali 

posamezne vsebine pa med seboj skladne. Gradiva morajo biti tudi jezikovno ustrezna, če ne 

ravno lektorirana, pa vsaj brez večjih jezikovnih napak, ki jih običajni uporabniki ne opazijo. 

Zelo pomembna je tudi navigacija, da uporabnik lahko hitro najde gradivo ali del gradiva, ki 

ga zanima. Zato mora biti stran z gradivi in samo gradivo pregledno in primerno 

strukturirano. Če obstaja možnost direktnega iskanja gradiva po ključnih besedah, je to še 

najboljši način, ko ne vemo točno, katero gradivo iščemo in kako se gradivo imenuje. Če gre 
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na primer za gradiva pri matematiki, je primerna tematska razdelitev gradiv. Če gre za učna 

gradiva, ki se ravnajo po učnem načrtu, je primerna tudi razdelitev gradiv glede na cilje ali 

učne etape. Pri takšnih gradivih je zelo pomembna didaktična ustreznost e-gradiv, saj se 

povečini take vrste gradiv uporablja v izobraževalne namene; uporabniki so učenci, dijaki, 

študenti ali profesorji. Takšna gradiva morajo biti skladna z učnim načrtom in morajo 

obravnavati vse zahtevane cilje. Prav tako je zelo pomembno, da lahko uporabniki pri teh 

gradivih preverijo svoje znanje. Za to je lahko poskrbljeno na različne načine. Nekatera 

gradiva nudijo avtomatska preverjanja znanja, kjer uporabniki takoj dobijo povratno 

informacijo o njihovem znanju, druga gradiva vsebujejo le naloge, ki jih uporabniki lahko 

sami rešijo, ne dobijo pa nobene povratne informacije. Prav tako obstajajo gradiva, ki imajo 

ustrezno preverjanje znanja, vendar pa le-ta niso ustrezna in se ne skladajo z učnimi cilji, 

ponekod pa je poskrbljeno le za preverjanje določenih znanj, za ostala pa preverjanja ni. 

Pogosto ni poskrbljeno za utrjevanje znanja, saj določena gradiva nimajo zadostne količine 

nalog za preverjanje.  

Zgradba gradiv mora biti taka, da je vsebina prilagojena ciljni publiki. Upoštevati morajo 

predznanje uporabnikov in glede na to ustreznost razlage. Obstaja več različnih tipov 

uporabnikov. Ločimo tri zaznavne tipe: 

• vizualni tip – to je človek, ki svet večinoma zaznava skozi slike in podobe, 

• pri avditivnem tipu je osnovno zaznavanje okolja skozi čutilo za zvok (ušesa), 

• kinestetični zaznavni tip sprejema svet skozi otip, občutke, vonj, okus, ... 

Po raziskavah strokovnjakov je na svetu okrog 60% vseh ljudi vizualnih, 20% je kinestetikov 

in nekaj manj kot 20% avditivnih tipov ljudi (Zaznavni tipi, 2011). 

Gradiva morajo zadoščati vsem uporabniškim tipom, zato je potrebna uporaba različnih 

medijev in predstavnih oblik. Ker je največ uporabnikov vizualnega tipa, se priporoča 

uporaba slik, video posnetkov in animacij v gradivih, kar pa zadošča tudi avditivnemu tipu 

uporabnika, saj je pri uporabi videa ponavadi uporabljen tudi zvok. Zelo težko pa gradiva 

zadostijo kinestetičnemu tipu uporabnika, saj prek računalnika težko otipamo, občutimo, 

vonjamo in okusimo določene stvari. Vendar s pomočjo slik, videov in animacij poskrbimo 

tudi za občutek o temi, ki se obravnava. Pri matematiki kinestetični tip človeka zelo težko 

sprejema in razume snov, saj se večkrat zgodi, da se pojma ne de predstaviti na drugačen 
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način kot z razlago, torej z besedo, sliko ali grafom. Za takšen tip ljudi pa je pri e-gradivih 

zelo pomembna interaktivnost, da lahko sami preizkusijo svoje znanje oziroma spoznajo novo 

snov. Pri tem pravila, kdaj je gradivo dovolj interaktivno, ni. Obstajajo le razlike med e-

gradivi in njihovo interaktivnostjo. Če je neko gradivo predstavljeno le v tiskani obliki in 

dano na splet kot e-gradivo, je precej drugačno od gradiva, ki je interaktivno in kjer uporabnik 

lahko zelo aktivno sodeluje pri spoznavanju nove snovi ali pri ponavljanju snovi. Če je e-

gradivo dokument, ki vsebuje le tekst in slike, za uporabnika ne predstavlja velike prednosti. 

Prednost takšnih gradiv je le-ta, da so cenejša in varčnejša, saj nam ponavadi za branje takšnih 

gradiv ni potrebno kupiti knjige, prav tako pa takšne knjige ni potrebno natisniti. Vendar je 

sama interaktivnost e-gradiv zelo pomembna. Uporabnika tako e-gradivo motivira in mu 

pomaga pri lažjem razumevanju, saj je predstavljeno na več različnih načinov in zato 

primerno za različne tipe ljudi. 

Kvalitetno e-gradivo je tudi gradivo, ki upošteva izvirnost. Nekatera gradiva ne upoštevajo 

avtorskih pravic, prav tako pa nimajo napisanih dodatnih virov in literature. Takšna gradiva 

ne le da niso izvirna in uporabnikom zato nepriljubljena, ampak tudi kršijo zakone. Če pa so 

napisani dodatni viri, to uporabnikom pri učenju le pomaga, saj mogoče nekatere stvari niso 

podrobno opisane v samem e-gradivu, so pa v virih. Če je za učenje pri določenem e-gradivu 

potrebna programska oprema, mora biti ta prav tako navedena, dobro pa je, če so napisane 

informacije o programski opremi, npr. kje se programsko opremo dobi, če je prosto dostopna 

ali plačljiva. 

Po besedah Ivanke Mori iz Zavoda RS za Šolstvo, morajo kakovostna e-gradiva »smiselno in 

učinkovito izkoriščati čim več tehničnih možnosti, ki jih omogoča sodobna tehnologija, kot 

so: interaktivnost, multimedijo in komunikacijo. Pri vsebinskem vidiku je pomembno, da je e-

gradivo primerno razvojni stopnji učencev in da je strokovno neoporečno. Izkušenjski vidik 

pa kaže na to, ali lahko z uporabo e-gradiva dosegamo vzgojno-izobraževalne cilje ter kje se 

lahko e-gradivo učinkovito uporabi.« (Orel, 2009, 128-137).  

Zavod RS za Šolstvo je v svoji skupini pripravil zbirko opisnih kriterijev, ki jih morajo 

dosegati e-gradiva. Kvaliteta e-gradiv je preverjena s pomočjo obrazcev, ki jih izpolnijo 

avtorji e-gradiv, konzulenti in učitelji, ki uporabijo e-gradiva pri pouku.  

Slike obrazcev:  
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Slika 4: Obrazec za vrednotenje e-gradiv, Opisni list 
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Slika 5: Obrazec za vrednotenje e-gradiv, Poročilo konzulenta, 1.del 
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Slika 6: Obrazec za vrednotenje e-gradiv, Poročilo konzulenta, 2.del 
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Slika 7: Obrazec za vrednotenje e-gradiv, Izkušenjski vidik, 1.del 
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Slika 8: Obrazec za vrednotenje e-gradiv, Izkušenjski vidik, 2.del 
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Prvi obrazec, »Opisni list«, ki ga mora izpolniti avtor ali založnik, vsebuje temeljne podatke o 

e-gradivu, kot so naslov gradiva, področje, imena avtorjev, izvajalcev in konzulentov. Navesti 

je treba vrsto e-gradiva, stopnjo, za katero je e-gradivo namenjeno in namen uporabe. 

Drugi obrazec, »Poročilo konzulenta«, ocenjuje pomembne lastnosti, ki bi jih moralo imeti 

vsako e-gradivo. Sestavljeno je iz tehnično-uporabniškega in vsebinsko-didaktičnega vidika. 

Pod tehnično-uporabniški vidikom je zajeto vse v povezavi s sestavo e-gradiv, delovanjem e-

gradiv in tehnologijo, ki je bila pri izdelavi uporabljena. Vidiki, ki jih konzulenti upoštevajo, 

so naslednji: 

• namestitev/priprava za uporabo 

E-gradiva uporabljajo tako redni uporabniki računalnikov in druge tehnologije kot tudi 

začetniki. Dobro je, če se postopek namestitve opiše, namestitev pa ne sme biti 

predolga in preveč zapletena. E-gradivo mora biti primerno za uporabo na večini 

operacijskih sistemov in ne prezahtevno za večino računalnikov. 

 

• prilagodljivost 

Uporabniki e-gradiv se med seboj razlikujejo glede na več kriterijev: po starosti, 

namenu uporabe e-gradiva, predznanju in želenem znanju. Čim bolj je e-gradivo 

prilagojeno vsem tem kriterijem, tem boljše je. Naloge morajo biti različno zahtevne, 

omogočena mora biti možnost nastavljanja hitrosti premikanja gradiva ter dodane 

razne prilagodljivosti po izbiri posameznika. 

 

• berljivost in jasnost besedila 

Ko uporabnik odpre e-gradivo ali pride na spletno stran z e-gradivom, najprej opazi 

grafične elemente ter oblikovno stran e-gradiva. Zato mora biti oblikovna plat 

uporabniku prijazna, paziti je treba na pravilno uporabo barv in kontrastov ter 

razporeditev grafičnih elementov. 

 

• kvaliteta multimedijskih elementov 

Če gradivo vključuje multimedijske elemente, kot so slike, video in zvočni posnetki, 

zemljevidi, animacije idr., morajo ti delovati ter biti kvalitetni in primerni za uporabo. 

 

• stopnja interaktivnosti 
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Namen e-gradiv je, da se uporabnik z njihovo pomočjo čim več nauči. Če je gradivo 

interaktivno, to pomeni motivacijo za uporabnike in večjo stopnjo zbranosti. Tako 

uporabnik res čuti, da sodeluje in se uči. Če vsebuje gradivo animacije, je dobro, če so 

le-te takšne, da zahtevajo od uporabnika sodelovanje s premikanjem elementov ali z 

interaktivnimi nalogami. Interaktivnost se kaže tudi v prilagodljivosti določenih 

elementov e-gradiva posamezniku. Če e-gradivo vsebuje naloge, naj bodo le-te takšne, 

da izkoristijo možnosti tehnologije – na primer kvizi, sestavljanke, dopolnjevanke, ... 

 

• navigacija 

Uporabnik se mora v zbirki e-gradiv znajti. Dobro je, če uporabnik vedno ve, kje se 

nahaja; naj bo to rešeno z menijem ali besedilno. Vedno naj bi se dalo premikati iz 

gradiva na gradivo in priti nazaj na začetno stran. 

 

• podpora pri delu 

Če je na voljo interaktivna pomoč, na primer pomoč s tutorjem, komunikacija med 

uporabniki in z avtorjem e-gradiva ali vsaj elektronska pošta, kamor se lahko 

uporabniki v primeru vprašanj v zvezi z e-gradivom obrnejo, je podpora pri delu 

dobra. 

Poleg tehnično-uporabniškega vidika konzulenti ocenijo še vsebinsko-didaktični vidik e-

gradiv. Pri tem so pozorni na to, da je e-gradivo pripravljeno tako, da: 

• je strokovno ustrezno 

E-gradivo je strokovno ustrezno takrat, ko je brez vsebinskih napak, ko je snov dobro 

razložena in pravilno razdeljena. E-gradivo mora biti izvirno, če pa vsebuje citate ali 

vsebino in naloge vzete od nekje drugje, morajo biti navedeni viri. 

 

• je skladno z učnim načrtom 

Za vsak predmet v strokovnem izobraževanju je predpisan posebni učni načrt, 

katerega se morajo izvajalci izobraževanja držati. Predpisani so določeni učni 

pripomočki, učne vsebine in cilji. Zato morajo e-gradiva ustrezati učnim načrtom, 

zajemati vse učne cilje in vsebine. 

 

• je ustrezno za ciljno skupino 
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E-gradiva morajo ustrezati ciljni skupini. Kjer je ciljna skupina posebej določena, je to 

veliko lažje. Če je ciljna skupina na primer prvo triletje osnovne šole, potem e-gradivo 

lahko vsebuje veliko slik, igric, oblikovno pa je lahko zelo pisano in barvno. Potrebno 

je upoštevati tudi predznanja ciljne skupine ali poskrbeti za predznanje. Če naj bi se e-

gradivo uporabljalo le kot dodatek pri izobraževanju, bo to drugačno od gradiva, ki je 

namenjeno samostojni uporabi. 

 

• omogoča uporabo različnih sodobnih učnih metod in oblik ter različnih stilov 

učenja 

Različni uporabniki potrebujejo različna e-gradiva. Če je v e-gradivu upoštevano to, 

da so uporabniki med seboj različni, da je njihov stil učenja med seboj različen, potem 

je gradivo primerno prav za vsakogar. Sodobne učne metode in oblike, kot na primer 

nivojski pouk, učenje v skupinah, projektno delo, morajo biti v e-gradivu upoštevane. 

 

• upošteva temeljna pedagoška načela v smislu podpore učnemu procesu 

Vsebina e-gradiva mora biti napisana jasno in razumljivo. Tako mora biti tudi gradivo 

strukturirano. Naloge morajo biti primerne za vsakogar; različne, stopnjevane od lažjih 

proti težjim. 

 

• vključuje povratne informacije 

Vsak uporabnik želi vedeti, kako dobro je njegovo znanje. Nekatera e-gradiva imajo 

predteste, ki preverijo znanje in vas uvrstijo v določeno priporočeno stopnjo. 

Preverjanje znanja in povratne informacije so zaželene tudi vmes, med e-gradivom in 

na koncu. Če niso naloge rešene v celoti ali razložene, pa morajo biti napisani vsaj 

končni rezultati nalog. 

 

• vključuje različne težavnostne stopnje 

Naloge morajo biti prilagojene vsakemu uporabniku posebej. V bazi e-gradiv naj bo 

več različnih nalog, ki preverjajo različne tipe znanj. Naloge naj se razlikujejo tudi po 

težavnosti, od lažjih proti težjim. Če uporabnik ne zna rešiti določene naloge, naj se 

mu predlaga lažja, sicer težja naloga. Na ta način gre za napredovanje po korakih; ko 

uporabnik zna rešiti lažje probleme in razume lažjo snov, gre lahko na težjo. 
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Tretji obrazec, »Izkušenjski vidik«, pa izpolnijo uporabniki e-gradiv (učitelji ali profesorji, 

izvajalci predmeta) pri pouku. Opišejo svoja opažanja pri e-gradivu, in sicer tehnično-

uporabniški vidik, vsebinsko-didaktični vidik in odziv slušateljev ali udeležencev ure z e-

gradivom (učenci ali dijaki).  

Sama pa bi dodala še dva kriterija, ki nista omenjena v obrazcih. To sta: 

• prilagodljivost gradiva učitelju 

Vsak učitelj ali izvajalec predmeta si želi zgraditi svoje e-gradivo, ki je sestavljeno iz 

več gradiv ali tudi iz svojega gradiva in zamisli. Zato je zelo pomembno, da je e-

gradivo zgrajeno tako, da se da prilagajati posamezniku. Primer: teorijo bi vzeli iz že 

pripravljenega gradiva, naloge pa bi malo premešali in dodali svoje. 

 

• uporaba gradiva kjerkoli 

Učitelj in uporabnik morata imeti možnost uporabe gradiva kjerkoli, v spletni učilnici, 

v knjižnici, doma in na kateremkoli računalniku. Obstajati mora tudi možnost izvoza 

oziroma tiskanja e-gradiva, da se lahko uporabi tudi, ko ni dostopa do interneta ali 

celo do računalnika. 

 

Če e-gradivo ustreza vsem kriterijem, ki jih določa Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

potem je takšno gradivo kvalitetno in ustrezno za uporabo tako v šolah kot tudi drugih 

institucijah ter za osebno rabo. Če e-gradivo ni pregledano, ga lahko sami ocenimo glede na 

kriterije, ki so napisani zgoraj. 

 

4.5 E-izobraževanje in uporabniki 

E-izobraževanje ima različen vpliv na uporabnike. O e-izobraževanju govorimo, ko sta 

izvajalec (mentor, profesor, avtor e-gradiva) in uporabnik (učenec, dijak, študent) prostorsko 

in časovno ločena. Izvajalec običajno na internetu objavi e-gradivo, uporabnik pa e-gradivo 

uporablja za učenje doma prek osebnega računalnika, tabličnega računalnika ali mobilnega 

telefona (čeprav sta ti dve možnosti vse bolj razširjeni, pa marsikatero e-gradivo še ni 

prilagojeno za uporabo na teh dveh tehnologijah). V večini primerov se sicer e-izobraževanje 

in uporaba e-gradiv pojavljata le kot učni pripomoček, še vedno pa ima glavno vlogo 

izvajalec. Kljub temu je kar nekaj e-gradiv takšnih, da so namenjena samoizobraževanju 
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uporabnikov. Ker je danes tehnologija na voljo skoraj na vsakem koraku in v vsakem domu 

ter se le še bolj razvija, ima mnogo ljudi osebni ali prenosni računalnik, mobilni telefon ali 

tablični računalnik z dostopom do interneta, zaradi tega pa se veča ponudba e-gradiv in e-

izobraževanj. To ima tako prednosti kot tudi slabosti za uporabnike.  

Prednosti e-izobraževanja za uporabnike so predvsem te, da si posameznik sam določi 

intenzivnost in čas ter prostor učenja, česar pri običajnem izobraževanju ne more. Seveda so s 

tem manjši tudi stroški, povezani z izobraževanjem. Ker e-izobraževanje poteka na domu, ni 

potnih stroškov, izgubljenega časa za pot, ponavadi pa je takšno izobraževanje tudi dosti 

cenejše (če je sicer plačljivo). Uporabniki lahko komunicirajo med seboj, pa tudi z 

izvajalcem, prek forumov, raznih klepetalnic, konferenc. Učne vsebine so lahko zanimive in 

interaktivne, kar naredi učenje bolj zanimivo in zviša nivo motivacije. (Računalniške novice, 

2011). 

Prednost e-izobraževanja je tudi v tem, da so gradiva vedno dostopna na spletu. Tako lahko 

uporabnik preveri svoje znanje vedno in povsod. Prav tako lahko vedno dostopa do razlage, 

kar pri običajnih predavanjih ni možno, če si udeleženec ne dela zapiskov. Pri preverjanju 

znanja so uporabniku na voljo povratne informacije (če je e-gradivo kvalitetno, naj bi to 

omogočalo), preverjanja pa so običajno zelo dobra.  

Slabosti e-izobraževanja za uporabnike so v tem, da je treba priskrbeti dobro računalniško 

opremo (odvisno od posameznega e-gradiva) ter ponavadi imeti urejen dostop do interneta. 

Nekaterim predstavlja učenje s pomočjo računalnika težavo, ker je treba stalno gledati zaslon. 

Za tiste, ki niso vešči uporabe računalnika, tudi uporaba e-gradiv predstavlja problem, zato je 

takšnim uporabnikom težko in imajo raje klasičen način izobraževanja. Slabost je tudi ta, da si 

pri takšni obliki e-izobraževanja sam, izoliran od študijskega sveta, zato je tudi manj socialnih 

interakcij. Takšno delo zahteva veliko discipline in samoiniciativnosti, kar lahko za 

uporabnike, ki tega niso vajeni, predstavlja problem (Računalniške novice, 2011). 

Med slabosti e-izobraževanja spadajo predvsem tehnološki problemi, saj vsako e-gradivo ne 

ustreza vsem operacijskim sistemom in programom. Problemov je lahko več, lahko ima 

uporabnik premajhen zaslon, napačno verzijo brskalnika (če je gradivo dostopno prek spleta) 

ali napačno tehnološko napravo – če je gradivo namenjeno le uporabnikom PC-jev, gradiva ne 

morejo uporabljati uporabniki tabličnih računalnikov, pametnih mobilnih telefonov, ... Če se 

e-gradivo uporablja kot učni pripomoček za preverjanje znanja, je potrebno paziti na 

goljufanje. Takoj ko ima uporabnik možnost brskanja po spletu, lahko na lažji način reši 
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naloge. Prav tako so nekatera e-gradiva zgrajena tako, da je v izvorni kodi viden odgovor, 

zato lahko poznavalec tehnologije hitro odkrije pravilne rešitve.  
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5. E-GRADIVA ZA MATEMATIKO 
 

5.1 E-gradiva pri pouku matematike 

E-gradiva za matematiko se delijo glede na več dejavnikov. Po namenu uporabe ločimo e-

gradiva za osnovne šole, ki morajo upoštevati učni načrt, ki je predviden v osnovnih šolah za 

posamezni razred. Te učne načrte izdajata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport Republike Slovenije (nekdanje Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije) in 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pripravi pa jih predmetna komisija. Zapisane so 

vsebine, ki se morajo obravnavati, cilji, ki morajo biti doseženi, minimalni standardi znanja in 

didaktična priporočila. Za uporabo v osnovnih šolah je predvidena tudi uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, in sicer: 

• uporaba programov za urjenje računskih operacij, pretvarjanje merskih enot, risanje 

simetrije, 

• uporaba programov za statistično obdelavo podatkov in za delo z računalniškimi 

preglednicami, 

• uporaba programov za dinamično geometrijo. 

Poleg te tehnologije, ki je obvezna, pa so na voljo še razne druge tehnologije, ki se lahko 

uporabijo pri pouku matematike v osnovnih šolah. To je uporaba računal, interneta, 

interaktivne table, ... Učni načrt iz leta 2011 glede uporabe e-gradiv pravi takole: 

»Elektronska učna gradiva (e-gradiva) se lahko uporabijo v različnih fazah učnega procesa ali 

za samostojno delo učencev izven pouka. Lahko so v pomoč ob morebitni daljši odsotnosti 

učenca, sploh če vključimo še e-komunikacijo med učencem in učiteljem. Spletne učilnice so 

lahko mesto za sistematično zbiranje učnih gradiv ali gradiv za preverjanje znanja, za 

izmenjavo izdelkov ali za e-komunikacijo med udeleženci učnega procesa.« (Žakelj, 2011). 

 

Tudi učni načrt za srednje šole predvideva uporabo elektronskih pripomočkov pri matematiki. 

Učni načrt za gimnazije za splošno, klasično in strokovno gimnazijo izdaja Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije (nekdanje Ministrstvo za šolstvo 

in šport Republike Slovenije) v sodelovanju z zavodom Republike Slovenije za šolstvo, 

pripravi pa jih predmetna komisija. V njem so opisani splošni cilji in kompetence, posamezni 

cilji in vsebine ter pričakovani dosežki oziroma rezultati (delijo se na vsebinska znanja in 

procesna znanja). Predvidene so tudi medpredmetne povezave, na koncu pa so omenjena še 
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didaktična priporočila ter vrednotenje dosežkov. Med splošnimi cilji pri matematiki sta tudi 

spoznavanje in uporaba različne informacijsko-komunikacijske tehnologije kot pomoč za 

učinkovitejše učenje in reševanje problemov ter presojanje, kdaj je smiselno uporabiti 

določeno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pri čemer je potrebno tudi razviti 

kritičen odnos do informacij na spletu. 

Eno od poglavij v učnem načrtu je namenjeno le informacijsko-komunikacijski tehnologiji. 

Ker je uporaba tehnologije v zadnjem času narasla in se jo uporablja že skoraj povsod, v vseh 

poklicih in panogah, je treba dijake tega tudi naučiti. Pri matematiki naj bi se uporabljal IKT 

predvsem v namene pridobivanja matematičnega znanja pri reševanju matematičnih nalog. 

Uporaba IKT-ja dijakom pomeni motivacijo za učenje in reševanje nalog, poleg tega pa 

vključuje razvoj določenih znanj. 
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6. E-GRADIVA IZ MATEMATIKE V SLOVENIJI 
 

V biltenu E-šolstva (Gruden, 2011) je na strani 7 tabela gradiv, kjer so razvrščeni najbolj 

obiskani portali, ki vsebujejo e-gradiva. Izmed teh bom opisala nekaj najbolj obiskanih e-

gradiv iz področja matematike. To so E-um (matematika od 1. razreda osnovne šole do 4. 

letnika srednje šole), ki je imel polletno 9.121.235 in mesečno 1.030.620 ogledov strani, 

Nauk.si z 268.471 polletnimi in 36.421 mesečnimi ogledi, poleg tega pa še nekaj drugih strani 

z e-gradivi za matematiko, ki pa jih sicer na seznamu med najbolj obiskanimi ni, so pa to prav 

tako zelo znani in uporabljani portali. To so repozitorij gradiv SIO, Učiteljska.net, Praktik.si, 

Aktivna matematika, Matematika-vaje in Mojucitelj.net. 

 

6.1 E-um 

Ustvarjalci E-uma so tako pedagogi kot tudi starši, ki želijo s pomočjo sodobne tehnologije 

približati matematiko mladim ter jih na ta način ne le motivirati, ampak izzvati, da bi s 

pomočjo tehnologije razumeli in reševali tako lažje kot tudi težje matematične probleme. 

Stran z e-gradivi je namenjena učencem, dijakom in učiteljem. Njihove prednosti pa so 

interaktivnost ter multimedijski elementi (ti pripomorejo pri razumevanju), dostopnost gradiv, 

uporaba tehnologije pri učenju ter časovna fleksibilnost. E-um je namenjen učenju 

matematike v osnovnih in srednjih šolah, saj obsega snov od 1. do 9. razreda devetletke in od 

1. do 4. letnika gimnazije. Poleg tega so na portalu tudi e-gradiva za medpredmetne povezave; 

za osnovne šole sta to predmeta kemija in fizika, za gimnazije pa kemija, fizika in biologija. 

Malo zahtevnejše naloge in snov, ki je ni v učnem načrtu, se nahajajo v razdelku »Matematika 

dodatno«. Za vsak letnik posebej in za vsako učno temo ali učni sklop so na voljo povzetki 

snovi in aktivnosti, vsaka učna tema pa je razdeljena na podteme ali učne enote. Pri vsaki učni 

enoti je možen ogled gradiva ali povzetka. Skoraj vsaka učna enota pa ima pripravljene 

aktivnosti, naloge in teste. Posamezno e-gradivo je možno komentirati, natisniti, prenesti v 

obliki SCORM ter prikazati vso na eni strani ali razdeljeno na prosojnice. 

Posamezno e-gradivo je sestavljeno iz motivacije, razlage, nalog ter preverjanja znanja. Vse 

skupaj je podkrepljeno s slikami, video posnetki in animacijami, naloge so interaktivne, z 

razloženimi rešitvami in pravilnimi odgovori. 
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Povzetki in aktivnosti so skupne za celoten sklop, v povzetku so vprašanja z odgovori, ki 

zajamejo celotno snov. Aktivnosti vsebujejo veliko animacij in simulacij, ki zelo lepo 

ponazorijo določene elemente. To je nadvse primerno za tiste uporabnike, ki ne razumejo 

teorije. Napredne animacije pa so primerne za tiste, ki bi od matematike želeli nekaj 

dodatnega znanja ali dodatnega razmišljanja in izzivov. 

Za več učnih enot skupaj so sestavljene tudi naloge, ki se avtomatično generirajo ob kliku na 

gumb 'Naloge'. Posebnost teh nalog je, da je besedilo vedno enako, številke oziroma podatki 

pa se z osvežitvijo strani spremenijo. 

Po končanem pregledu gradiva lahko svoje znanje preverimo z generatorjem testov. Pri tem 

izberemo učno temo ali sklop za želeni razred ali letnik in odkljukamo tiste vrste nalog, ki jih 

želimo reševati v testu. Izberemo lahko, če se pravilnost reševanja nalog preveri na koncu 

testa ali po vsaki nalogi in koliko nalog želimo v testu, test pa lahko opremimo s svojim 

besedilom. 

Portal E-um je idealen za vadenje in utrjevanje znanja, saj je zbirka nalog res velika. Naloge 

se razlikujejo tako po težavnosti kot tudi po vrsti, primerne so za vsakega uporabnika. 

Glede na kriterije, ki so bili predstavljeni pod razdelkom Evalvacija e-gradiv, kvaliteta e-

gradiv, portal E-um ustreza skoraj vsem postavkam, ki so glavno merilo dobrega e-gradiva ali 

zbirke e-gradiv. Nekaj težav portal lahko povzroča tistim, ki nimajo najnovejše tehnologije, 

saj so e-gradiva z raznimi multimedijskimi in interaktivnimi elementi dokaj zahtevna za 

procesor. Samih gradiv sicer ni možno oblikovati in spreminjati po lastni želji, to pa je 

omogočeno pri nalogah in testih. 

 

6.2 SIO 

Portal SIO – Slovensko izobraževalno omrežje, je sicer portal, katerega glavni namen ni le 

objava e-gradiv, ampak vrsta drugih stvari, povezanih z izobraževanjem. Na voljo je koledar 

izobraževanj, konferenc, razpisov in natečajev, povezanih z IKT-jem, seznam spletnih 

skupnosti, kjer so uporabniki povabljeni k sodelovanju pri seminarjih, študijskih skupinah, 

projektih. Portal SIO je zbirka projektov, kot so E-šolstvo, Safe.si, Spletno oko, iEARN in 

ostalih. E-gradiva na portalu SIO so ovrednotili uredniki in so namenjena različnim 

uporabnikom, saj so gradiva razdeljena glede na stopnjo izobraževanja na osnovnošolsko, 

srednješolsko, predšolsko in dodatno izobraževanje ter na višje in visokošolsko izobraževanje. 
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Izbira se lahko med raznimi predmeti, letniki ali razredi, tematskimi sklopi, zvrstmi gradiva, 

prav tako pa tudi med jeziki. Ker nas zanimajo predvsem gradiva za matematiko za srednjo 

šolo, sem med rezultati dobila nekaj tako uporabnih kot tudi neuporabnih gradiv. Med 

rezultati dobimo povezave do spletnih strani, povezave do strani z e-gradivi, razne 

matematične igrice in GeoGebrine datoteke ter tudi povezave do maturitetnih pol. Prednost 

dela portala z e-gradivi je v tem, da so gradiva zelo raznolika, med njimi najdemo tudi tuja 

gradiva oziroma povezave do tujih strani z e-gradivi. Slabost pa je, da to ni zbirka e-gradiv, ki 

bi jih lahko pri pouku vsakodnevno uporabljali, saj za marsikatero snov ne dobimo nobenega 

e-gradiva ali pa dobimo gradiva, ki so neuporabna in niso skladna z učnim načrtom. Veliko 

povezav je tudi nedelujočih. Zbirka e-gradiv na portalu SIO je ustvarjena predvsem zato, da 

informira uporabnike o obstoju e-gradiv in ne toliko za samo uporabo. 

 

6.3 Uciteljska.net 

Spletna stran uciteljska.net je namenjena večinoma osnovnošolskim učiteljem, na strani pa je 

na voljo več kot 4700 e-gradiv in povezav do gradiv, ki jih je na portal dodalo več kot 790 

avtorjev. Ta gradiva so v različnih oblikah in različnih formatov. Nekatera e-gradiva niso 

skladna z učnim načrtom, ampak služijo le kot dodatek pri učenju, zato večino gradiv iz 

spletne strani uciteljska.net ni skladnih s kriteriji, ki ocenjujejo kvaliteto e-gradiv. Poleg e-

gradiv in povezav do gradiv spletna stran uciteljska.net omogoča klepet v obliki spletne 

zbornice; to je forum, kjer lahko učitelji izmenjujejo izkušnje, predloge, mnenja ipd. Vsa 

gradiva na spletni strani so objavljena pod licenco Creative Commons, ki dovoljuje objavo in 

uporabo gradiv v nekomercialne namene. Dovoljeno je »reproduciranje, distribuiranje, 

dajanje v najem in priobčevanje dela javnosti« pod naslednjimi pogoji: »priznanje avtorstva, 

nekomercialno, deljenje pod enakimi pogoji« (Creative Commons, 2012). Ker pa stran nima 

veliko gradiv za uporabo pri matematiki v srednjih šolah, si e-gradiv ne bomo podrobneje 

ogledali. 

 

6.4 Praktik.si 

Portal Praktik.si uporabljajo po večini učenci, dijaki, študentje, pa tudi ostali uporabniki 

spleta, saj je na portalu poleg srednješolske snovi za fiziko, geografijo, kemijo, matematiko in 

zgodovino, tudi sklop računalništvo. Z ostalimi uporabniki portala je možno sodelovanje prek 
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foruma, z ustvarjalci spletne strani pa tudi prek elektronske pošte. Gradiva, ki so večinoma v 

video obliki, so razdeljena na kategorije po letnikih in učnih temah. Kriterijem, ki sem jih 

obravnavala zgoraj, portal Praktik.si ne ustreza popolnoma, saj gradiva niso interaktivna, 

ampak uporabnik pri uporabi gradiva sodeluje le s spremljanjem video posnetka. Prav tako ni 

objavljenih gradiv za 3. in 4. letnik srednje šole, zato gradivo ni skladno z učnim načrtom, 

uporabljene so le nekatere sodobne učne metode, ni povratnih informacij, ni različnih 

težavnostnih stopenj, gradiva pa so narejena le za določeno ciljno skupino (pri matematiki le 

za dijake 1. in 2. letnika srednje šole). Video gradiva so na voljo brezplačno.  

Podoben portal z video gradivi iz področja e-izobraževanja obstaja tudi v tujem jeziku, to je 

http://www.khanacademy.org/, kjer je na voljo zelo velika zbirka video gradiv iz področja 

matematike in ostalih znanosti ter družboslovja, na voljo pa so tudi testi. Takšne vrste gradiva 

so uporabna predvsem takrat, ko potrebujemo razlago, saj je le-ta zelo dobra. Problem takšnih 

gradiv je, da je na voljo le gradivo z razlago reševanja ene naloge, druga naloga, malo težja, 

pa nima svojega videa. Za razliko od portala Praktik.si portal Khan Academy omogoča 

reševanje nalog in sprotno preverjanje. Poleg tega se nam z registracijo shranijo vse 

dejavnosti, ki jih izvajamo na portalu, dobimo pa tudi dostop do različnih orodij in spodbud, 

ki nam pomagajo pri učenju in spremljanju rezultatov, ki jih dosežemo. 

 

6.5 AM.fmf - Aktivna matematika 

Portal Aktivna matematika Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko je namenjen dijakom, 

profesorjem in posameznikom, ki jih zanima matematika v srednji šoli. Projekt Aktivne 

matematike je predhodnik projekta Nauk.si, zato je filozofija portala podobna: učna gradiva 

so razdeljena na množico manjših gradnikov, ki se jih da spreminjati, ti gradniki pa so 

prilagodljivi in prenosljivi, da se jih uvoziti v različna okolja. Snov je razdeljena po 

težavnosti, gradiva so interaktivna, na voljo pa je tehnična in vsebinska podpora. Za 

posamezni sklop so na voljo animacije, zbirke vprašanj, učni listi in dinamično generirane 

naloge. 

 

6.6 Matematika – vaje 

Portal Matematika-vaje je edini portal, ki je izmed opisanih plačljiv. Da postanemo uporabnik 

in imamo dostop do rešenih matematičnih nalog, moramo odšteti 14€, ta znesek pa nam 
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prinese vpogled v rešene naloge iz učbenikov, ki se uporabljajo v srednjih šolah po učnem 

načrtu za dobo enega leta. Takšne vrste portal je primeren le takrat, ko profesorji zahtevajo 

rešeno domačo nalogo, pa je sami ne znamo rešiti ali pa če želimo preveriti pravilnost nalog. 

Zato ta portal ni skladen s kriteriji, ki sem jih obravnavala zgoraj. 

 

6.7 Mojucitelj.net 

Portal Mojucitelj.net je prosto dostopna različica portala Matematika-vaje, saj so na voljo 

rešene naloge z razlago v obliki PDF iz različnih predmetov, tako matematike, kot tudi ostalih 

naravoslovnih predmetov, družboslovja, jezikov, umetnosti in športa. Glavni namen portala je 

reševanje učnih težav. Portal poleg rešenih nalog ponuja informacije o tečajih iz različnih 

vsebin, informacije o inštruktorjih ter cenah inštrukcij za posamezne predmete in posamezne 

kraje po Sloveniji. Na strani lahko preberemo tudi nekaj člankov iz različnih tematik. 

Prednost portala so tudi rešene maturitetne pole. Tudi spletna stran mojucitelj.net ne ustreza 

vsem kriterijem za kvalitetna e-gradiva, ki bi se lahko uporabljala v šolah, niti ni temu 

namenjena.  
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7. PORTAL NAUK.SI 
 

Z javnim razpisom za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-

gradiv ter usposabljanja učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za 

obdobje 2008-2013 sta takratno Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad 

financirala projekt »Matematike za srednje šole«. Spletna stran Nauk.si vsebuje vrsto e-

gradiv; poleg matematike za srednje šole so na spletni strani e-gradiva tudi za fiziko za 

osnovne in srednje šole, logiko za osnovne šole in računalništvo za osnovne in srednje šole. 

E-gradiva so skladna z učnimi načrti, interaktivna, predvsem pa uporabna. Tako za učitelje 

kot tudi za učence in tiste, ki si želijo dodatnega znanja iz teh predmetov. Poudarek pri e-

gradivih ni le kvaliteta e-gradiv in količina, ampak predvsem sodelovanje učitelja. Nauk.si 

poudarja pomembno vlogo, ki jo ima pri učnem procesu učitelj, saj je učitelj tisti, ki naj bi 

individualno poznal učenca, njegovo predznanje, sposobnosti, navade in znanje. Zato so 

gradiva, ki se nahajajo na portalu Nauk.si zgrajena tako, da jih je enostavno spreminjati, saj 

lahko učitelji sami dodajajo, odvzemajo ali spreminjajo posamezne dele gradiva, ki ga kasneje 

uporabijo pri pouku. Ker pri večini e-gradiv to ni možno, saj so gradiva dostikrat le kot 

elektronski učbeniki, je to velika prednost gradiv na portalu Nauk.si. Osnove portala so 

predvsem: 

• e-gradiva, ki so že narejena in objavljena na portalu Nauk.si se da enostavno 

spreminjati in prilagajati, tako da vsak učitelj dobi tisto, kar želi, 

• gradiva so interaktivna, vsebujejo animacije, videe, slike, generirane naloge s 

povratnimi informacijami ter naloge, prilagojene posameznikom, 

• gradiva so kvalitetna, saj so pri izdelavi sodelovali profesorji in strokovnjaki iz 

področja e-gradiv in e-izobraževanj, gradiva pa so pregledali tudi recenzenti, 

• omogočen je izvoz podatkov v različnih oblikah, te pa se da vgraditi na spletno stran 

ali spletno učilnico, 

• dobra grafična podoba, uporabniška izkušnja in kazalo, saj ima vsako e-gradivo opis; 

uporabi se lahko iskalnik e-gradiv ali pa si pomagamo s pomočjo menijev. 

Sama izgradnja e-gradiv je temeljila predvsem na tem, da se pripravi takšna e-gradiva, kjer bo 

lahko učitelj odločal, kaj želi vključiti v gradivo in na kakšen način gradivo predstaviti. Prav 

tako pa je bil cilj, da bo e-gradivo le vzorec kombiniranja, vse ostalo pa je v rokah učiteljev 

oziroma izvajalcev izobraževanja. Le-ti se morajo pred uporabo spoznati z načinom zapisa, ki 
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temelji na wiki sintaksi, je preprost za uporabo, omogoča pa vrsto funkcionalnosti. Prednost 

e-gradiv na spletni strani Nauk.si je tudi ta, da so pripravljena navodila za učitelje, kako 

poučevati z gradivom in na kakšne načine se gradivo lahko uporablja. Veliko je tudi sprotnega 

preverjanja znanja, vse s povratno informacijo. Gradiva so zgrajena tako, da motivirajo 

uporabnike; že sama grafična podoba motivira, prav tako motivirajo pohvale ob pravilno 

rešenih vprašanjih in vrsta interaktivnih elementov ter interaktivnih nalog. Vse skupaj je 

tehnološko zelo lepo rešeno na tak način, da e-gradiva delujejo na spletu, so vedno dostopna, 

uporabljeni pa so prosto dostopni programi in formati. Primerna so tudi za uporabo na 

tabličnih računalnikih, pametnih mobilnih telefonih, na CD-jih, DVD-jih, ... Gradiva so v 

osnovi sestavljena iz posameznih gradnikov, ki se po potrebi spreminjajo. Vse je odvisno od 

volje učitelja ter od tega, kakšno gradivo želi svojim učencem predstaviti (Lokar, 2010). 

Ker je diplomsko delo osredotočeno predvsem na spletne učilnice, e-gradiva in e-

izobraževanje iz področja matematike za srednje šole, vam bom predstavila nekaj glavnih 

prednosti e-gradiv iz matematike na spletnem portalu Nauk.si. Poleg gradiv, ki jih je izdelala 

skupina Nauk, se na spletnem portalu nahajajo tudi gradiva, ki so odprte narave, napisana pod 

licenco Creative Commons. To so na primer gradiva iz spletne strani E-um in Aktivna 

matematika ter gradiva, ki vsebujejo naloge iz maturitetnih pol. Na portalu Nauk.si se 

nahajajo tudi druga gradiva, razni znanstveni članki in predavanja pod razdelkom Fakulteta 

ter članki iz revije Presek pod razdelkom Revije.  

E-gradiva za srednje šole skupine Nauk so razdeljena na tista, kjer je poudarek na razlagi in 

primerih, ter na tista, kjer je poudarek na vadenju in preverjanju znanja. Vsako gradivo ima na 

začetni prosojnici napisano učno temo ter učne cilje, kar je potrebno za to, da je e-gradivo tudi 

didaktično ustrezno. Vsako gradivo ima na levi strani kazalo in gumb za nazaj, na levi pa 

gumbe za pomoč, komentar, povečavo, pisanje zapiskov in tiskanje ene prosojnice ali 

celotnega e-gradiva. Na desni se nahaja tudi gumb za naprej in graf prikaza napredka. Celotno 

e-gradivo je s temi funkcionalnostmi prijazno do uporabnika in tudi grafično ustrezno. Seveda 

pa je glavni namen e-gradiv ta, da se uporabnik čim več nauči. 

Gradiva, kjer je poudarek na razlagi in primerih, vsebujejo poleg besedne razlage tudi 

slike, grafe in tabele in kar je še posebej pomembno za motivacijo uporabnikov e-gradiv, 

interaktivna vprašanja, animacije ter simulacije. Tako lahko uporabniki sodelujejo pri učenju 

in pregledovanju e-gradiva in ne le berejo snov. S tem, ko aktivno sodelujejo pri učenju, je le-

to hitrejše in lažje, več pa si tudi zapomnijo. Posebna vprašanja, ki se nahajajo pod razdelkom 
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PREMISLITE, spodbujajo uporabnika pri tem, da razmisli o pravilnosti trditve z dokazom, 

sam izpelje obrazce, izračuna težje naloge, se nauči definicij in pravil za računanje ali reši 

splošne primere. Poleg same razlage in vprašanj imajo gradiva tudi vrsto zgledov. Uporabniki 

lahko zglede rešijo tudi sami in kasneje pogledajo rešitev, če pa jih ne znajo rešiti, si lahko 

rešitve pogledajo takoj. 

Za utrjevanje snovi pa so na voljo gradiva, kjer je poudarek na vadenju in utrjevanju. 

Naloge si sledijo od lažjih proti težjim, preverja pa se vse vrste znanj. Vprašanja z 

vstavljanjem pravilnega odgovora, vprašanja povleci in spusti, vprašanja z enim možnim 

odgovorom, slikovna vprašanja z enim možnim odgovorom, vprašanja z več možnimi 

odgovori, slikovna vprašanja z več možnimi odgovori itd. Gradiva vsebujejo tudi vprašanja z 

več podvprašanji in generirana vprašanja, glede na znanje uporabnika. Določena vprašanja so 

avtomatsko generirana tako, da se spreminjajo le številke, naloga pa ostane nespremenjena. 

Na ta način uporabnik vadi določeno vrsto naloge, vendar naloga nikoli ne bo ista. Vprašanja 

so večkrat podkrepljena s slikami ali grafi. Vsako vprašanje pa vrne v primeru napačnega 

odgovora povratno informacijo, tako da uporabnik lahko vedno preveri, kje se je pri reševanju 

zmotil in zakaj je odgovoril napačno. 

Na koncu se izpišejo še rezultati reševanja, kjer lahko uporabnik preveri, koliko vprašanj je 

odgovoril pravilno in koliko napačno. Izračunano je tudi povprečje. Prednost takšnih gradiv je 

v tem, da jih lahko uporabnik pregleda in rešuje kolikokrat želi, pri tem pa ni omejen na čas. 

Primeri: 

1. Geometrija v ravnini – teorija (Razlaga s pomočjo besedila, slik, tabel, grafov, 

vprašanji, zgledi, animacijami in simulacijami iz GeoGebre, video posnetkom.) 

http://www.nauk.si/materials/104/out/index.html 

2. Kvadratna funkcija – naključne vaje (Besedilo naloge je vedno enako, različni pa so 

parametri, zato iz ene naloge nastane nešteto različnih nalog.) 

http://www.nauk.si/materials/157/out/index.html 

3. Stožnice – vaje (Različne vaje iz stožnic, naloge z vpisovanjem, naloge z izbiro enega 

pravilnega odgovora, slikovne naloge, naloge z izbiro več pravilnih odgovorov, naloge 

s povezovanjem.) 

www.nauk.si/materials/404/out/index.html 
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4. Vektorji – strukturirane naloge (Naloge se generirajo glede na znanje uporabnika: če 

uporabnik zna rešiti prvo nalogo, se generira težja naloga. Če uporabnik naloge ne zna 

rešiti, se generira lažja naloga.) 

http://www.nauk.si/materials/909/out/index.html 

5. Vektorji – naključne naloge (Naloge so grupirane po sklopih, kjer so naloge podobne. 

Ko uporabnik reši eno nalogo iz prvega sklopa, se prikaže naloga iz drugega sklopa in 

tako dalje.) 

http://www.nauk.si/materials/911/out/index.html 
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8. EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKEGA DELA 
 

Diplomsko delo obsega predvsem področje e-izobraževanja, e-učenja in e-gradiv. V sklopu 

tega me je zanimalo, kakšno mnenje imajo o tem profesorji in kakšno dijaki, saj sem se v 

diplomskem delu osredotočila predvsem na poučevanje matematike v srednjih šolah ter 

uporabo pripomočkov pri matematiki, še posebej e-gradiv, v srednjem šolstvu v Sloveniji. 

Zato je bila ena raziskava namenjena učiteljem in profesorjem srednjih šol ter gimnazij, ki so 

pri poučevanju na svoji šoli uporabili e-gradiva, druga pa dijakom gimnazije, ki so z mojo 

pomočjo (v vlogi profesorice) izkusili učno uro s pomočjo uporabe e-gradiva, ki sem ga 

naredila sama. 

 

8.1 Raziskava med profesorji 

Prvo raziskavo sem opravila na podlagi anonimnega vprašalnika o uporabi e-gradiv, 

vprašalnik so izpolnjevali profesorji gimnazij in ostalih srednjih šol, ki so se udeležili 

seminarja na Fakulteti za matematiko in fiziko z naslovom »E-gradiva pri pouku 

matematike«. Namen seminarja je bil seznaniti udeležence z e-gradivi Nauk.si in jih naučiti 

uporabe le-teh ter zbiranje mnenj in ocen o e-gradivih. Srečanje je potekalo v dveh delih, v 

mesecu marcu 2010. V prvem delu so udeleženci poslušali predavanja o konceptu NAUKa, 

smernicah za pripravo e-gradiv ter osnove in uporabo e-gradiv. V drugem delu pa so 

udeleženci uporabili znanje iz prvega dela seminarja in poskusili izdelati svoje lastno e-

gradivo. Dobili so tudi navodila za delo na daljavo, kjer so morali izdelati seminarsko nalogo, 

ki je vsebovala tudi poučevanje matematike z e-gradivom. Svoje ugotovitve so predstavili na 

zadnjem srečanju, tam pa so tudi rešili ankete, ki sem jim jih razdelila na začetku srečanja. 

Anketa je bila razdeljena na tri dele: osebni podatki o anketirancu, uporaba e-gradiv Nauk.si 

in splošna mnenja o e-gradivih. Rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 8 profesorjev in 

svetovalka iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, bom predstavila v nadaljevanju. 

1. del ankete – osebni podatki 

V prvem delu ankete sem želela glede na to, kje poučujejo profesorji, koliko let že poučujejo 

in kakšna je njihova starost, potegniti vzporednice s poznavanjem e-gradiv in poučevanjem s 

pomočjo e-gradiv. Vprašanja pa so bila naslednja: 

Vprašanje 1: Zaposlen/a sem kot profesor/ica na: 
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 Srednji poklicni šoli 
Srednji strokovni in 

tehniški šoli 
Gimnaziji 

Število 2 0 6 

 

Dva anketiranca sta profesorja na Srednji strokovni in tehniški šoli, šest pa jih poučuje v 

gimnaziji. 

Vprašanje 2: Poučujete poleg matematike še kakšen drug predmet? Katerega?  

Poleg matematike le en anketiranec poučuje še drugi predmet, in sicer gradbeništvo na srednji 

strokovni šoli. 

Vprašanje 3: Vaša starost: 

Udeleženci seminarja so bili stari 25, 32, 36, 40, 41, 52 in 53 let. Povprečna starost 

profesorjev je približno 40 let. 

Vprašanje 4: Koliko časa že poučujete? 

Večina profesorjev poučuje že več kot 15 let, najdlje poučuje anketiranec 23 let, nato 19 let, 

nato 17, 16, dva poučujeta 15 let, en 7 let in en 2 leti. Povprečno poučujejo nekaj več kot 14 

let.  

V prvem delu ankete sem pridobila osnovne podatke o anketirancih. Ugotovila sem, da večina 

anketirancev poučuje v gimnazijah le predmet matematika, da so anketiranci v povprečju stari 

približno 40 let in da v povprečju poučujejo več kot 14 let. Kljub letom so se vseeno odločili 

za obisk seminarja in so se pripravljeni naučiti nekaj novega, kar kaže na to, da imajo nekateri 

učitelji in profesorji kljub delu in obveznostim, povezanih s šolo, še vedno dovolj volje za 

učenje in spoznavanje novih tehnologij. Ker pa je tehnologija danes že zelo napredovala in jo 

je potrebno poznati skoraj v vseh dejavnostih, sploh pa v šolstvu, je spoznavanje novih 

tehnologij skoraj nujno. Kako so se s tem soočili profesorji, pa so povedali v 2. delu ankete. 

2. del ankete – uporaba e-gradiv Nauk.si  

Vprašanje 5: Ste pri poučevanju v okviru seminarja uporabili e-gradivo iz spletne strani 

'Nauk.si'? 
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 Da Ne 

Število 7 1 

 

Sedem anketirancev je odgovorilo z da, en anketiranec pa je odgovoril negativno. Večino 

profesorjev je upoštevalo navodila, ki jih je od njih zahteval seminar in je e-gradivo (e-

gradivo, ki so ga sami spremenili, ali prvotno, nespremenjeno e-gradivo) uporabilo tudi v 

razredu. Zanimalo me je, zakaj en anketiranec ni uporabil e-gradiva pri poučevanju.  

Vprašanje 6: Če ste odgovorili z ne, zakaj ne? 

a) Ni bilo časa. 

b) Ni bilo primerne snovi. 

c) Gradivo mi ni všeč. 

d) Ni se mi dalo ukvarjati s tem. 

e) Drugo:  

Anketiranec, ki je odgovoril negativno, za uporabo e-gradiva ni imel možnosti. Tisti, ki so 

imeli možnost in so uporabili e-gradivo pri poučevanju, pa so odgovorili na naslednje 

vprašanje: 

Vprašanje 7: Če ste odgovorili z da, na kakšen način ste uporabili gradivo? (možnih je več 

odgovorov) 

a) Z dijaki smo šli v računalniško učilnico, vodil/a sem jih skozi gradiva, vaje pa so 

rešili sami. 

b) Prav takšne prosojnice sem uporabil/a in predaval/a dijakom prek projekcije na 

platno. 

c) Spremenil/a sem gradiva in jih uporabil/a kot prosojnice ter predaval/a dijakom 

prek projekcije na platno. 

d) Uporabil/a sem vaše gradivo, vendar snov razložil/a na običajen način, na tablo. 

e) Gradivo so si dijaki pogledali doma. 

f) Drugo:  

Trije anketiranci so z dijaki odkrivali e-gradiva skupaj, v računalniški učilnici, en profesor je 

prek projekcije na platnu uporabil e-gradivo v navadni učilnici, trije pa so naročili dijakom, da 

naj si e-gradivo sami pogledajo doma. Zanimivo je, da noben anketiranec ni spremenil e-
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gradiva in spremenjeno e-gradivo uporabil za poučevanje. Razlogov za to je bilo lahko več. 

Zanimal me je predvsem odziv dijakov, zato sem jim zastavila naslednje vprašanje: 

Vprašanje 8: Če ste na 5. vprašanje odgovorili z da, kakšen je bil odziv dijakov? 

a) Bilo jim je všeč. 

b) Niso pokazali posebnega zanimanja, bilo jim je vseeno, na kakšen način poteka 

učna ura. 

c) Ni jim bilo všeč. 

d) Drugo:  

Večina anketirancev (sedem) je na to vprašanje odgovorila pozitivno, dijakom je bilo všeč 

učno gradivo in učna ura s pomočjo e-gradiva. En anketiranec pa je odgovoril, da so bile 

dijakom všeč vaje in animacije. Zakaj je bil odziv takšen, pa sem vprašala profesorje z 

naslednjim vprašanjem:  

Vprašanje 9: Zakaj je bil po vašem mnenju takšen odziv? 

Odgovori na to vprašanje so bili različni, in sicer: 

• dijaki radi delajo drugače, ker je sprememba, 

• ta način dela je zanje novost, samostojno delo, 

• ker se je izvedba razlikovala od običajne izvedbe učne ure, 

• ker so bili dijaki aktivni, zaradi interaktivnih gradiv, drugačnega načina dela, 

• ker so jim bili všeč namigi pri reševanju nalog, uživali so pri reševanju kvizov, 

• ker je bil tak način dela za njih nekaj novega. 

Vprašanje 10: Je bila kakšna pripomba, pohvala, komentar, ... dijakov posebej zanimiv?  

Komentarjev in mnenj ni bilo veliko, anketiranci so navedli nekaj zanimivosti: 

• gradivo je dobro za ponavljanje, učiteljem preko Moodla omogoča velik vpogled v 

delo doma, 

• gradiva so se jim zdela zanimiva, uporabna. Veseli so bili komentarjev ob napačnih 

rešitvah, 

• pohvaljeni komentarji, pripombe na +/- pisanje predznakov. 

Vprašanje 11: Mislite, da bi se z uporabo takšnega gradiva pri pouku dijaki več naučili? 
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 Da Ne Ne vem 

Število 5 0 3 

 

Pet anketirancev je odgovorilo, da bi se z uporabo takšnega e-gradiva pri pouku dijaki več 

naučili, trije pa se niso mogli odločiti, če bi tak način dijakom pomagal ali ne. Verjetno bi 

morali e-gradiva uporabiti večkrat, da bi se lahko tudi ti anketiranci odločili. Veliko pa pove 

že dejstvo, da nihče izmed profesorjev nima negativnega mnenja o e-gradivih Nauk.si. 

Kakšno mnenje imajo anketiranci o e-gradivih na splošno in koliko uporabljajo e-gradiva pri 

poučevanju, pa me je zanimalo v tretjem delu ankete.  

3. del ankete: na splošno o e-gradivih 

Vprašanje 12: Ste pri poučevanju matematike že uporabljali spletna gradiva? 

 Da, pogosto Da, občasno Da, le enkrat Še nikoli 

Število 1 5 1 1 

 

Večina vprašanih profesorjev občasno uporablja e-gradiva za poučevanje ali kot pripomoček 

pri poučevanju. Le en anketiranec jih uporablja pogosto, en jih je uporabil le enkrat, en pa še 

nikoli. Profesorji torej niso vajeni pogoste uporabe e-gradiv pri poučevanju, niti ne 

uporabljajo pogosto e-gradiv kot pripomočka pri poučevanju. Zato me je zanimalo, kakšno 

mnenje imajo profesorji na splošno o e-gradivih. 

Vprašanje 13: Kakšno mnenje imate o e-gradivih? 

 

Dobro mnenje, 

saj je za dijake 

bolj zanimivo, 

zame pa manj 

dela 

Dobro mnenje, 

saj se dijaki več 

naučijo 

Ne morem se 

odločiti 

Slabo mnenje, 

saj dijakom to 

ne pomaga pri 

učenju 

Število 3 2 1 0 

 

Možne odgovore sem izoblikovala glede na moje osebno mnenje in poznavanje razmer v 

šolstvu ter glede na poznavanje dela z e-gradivi. Trije anketiranci so se odločili za prvi 

odgovor, ki združuje interese profesorjev in dijakov, za profesorje uporaba e-gradiv 
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predstavlja manj dela (ko se enkrat e-gradivo naredi in se takšnega tudi uporablja), za dijake 

pa je uporaba e-gradiv bolj zanimiva. Dva profesorja menita, da se dijaki več naučijo s 

pomočjo e-gradiv, zato imata dobro mnenje, en profesor pa se ne more odločiti. Dva 

profesorja sta podala svoje mnenje, in sicer pravita: »O e-gradivih imam dobro mnenje, 

vendar le kot dopolnilo običajnemu pouku.« in »Aktivna gradiva mi niso všeč, ker mi nikoli v 

celoti ne ustrezajo.«. 

Tudi ustvarjalci e-gradiv na portalu Nauk.si se strinjamo, da je e-gradivo najbolje uporabiti 

kot dodatek pri pouku ali kot učni pripomoček, še vedno pa mora biti prisoten učitelj ali 

profesor, ki po potrebi razloži snov in e-gradivo prilagodi uri ter posameznikom. Anketiranec, 

ki pravi, da mu e-gradiva niso všeč, ker mu nikoli v celoti ne ustrezajo, pa bo sedaj lahko 

spremenil mnenje, saj so e-gradiva na portalu Nauk.si namenjena temu, da jih vsak 

posameznik prilagodi svojim potrebam in željam. Pri tem je potrebno nekaj znanja in časa, 

vendar koda ni tako zahtevna, da se je ne bi mogli v kratkem času naučiti.  

Vprašanje 14: Zakaj mislite, da se učitelji ne odločajo za uporabo spletnih gradiv pri 

poučevanju? (Možnih je več odgovorov.) 

a) To vzame preveč časa za pripravo, pregled snovi, izbiro prave snovi in nalog. 

b) Navajeni so na tradicionalne načine poučevanja; težko se je naučiti nekaj novega. 

c) Na razpolago ni primerne opreme za takšno poučevanje. 

d) Razred ni primeren za takšno poučevanje. 

e) Drugo:  

Tudi tu sem sama sestavila in predvidela možne odgovore, podala pa sem možnost 

samostojnega odgovora. Največ anketirancev (pet) je odgovorilo na to vprašanje z 

odgovorom, da so učitelji navajeni na tradicionalne načine poučevanja in se zato ne odločajo 

za uporabo spletnih gradiv, problem je tudi ta, da na razpolago ni primerne opreme za takšno 

poučevanje, kar so izrazili trije anketiranci. Dva profesorja sta se odločila za prvi odgovor, da 

to vzame preveč časa za pripravo, en pa je povedal, da razred ni primeren za takšno 

poučevanje. Problem je mogoče tudi v tem, da profesorji niti ne poznajo veliko primernih e-

gradiv, ki bi jih lahko uporabili za poučevanje ali kot pripomoček pri poučevanju matematike, 

zato sem jih vprašala, katera e-gradiva poznajo: 

Vprašanje 15: Katera e-gradiva poznate? 
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Kar šest izmed osmih udeležencev seminarja, ki so izpolnjevali anketo, poznajo E-um, trije 

Nauk.si in trije portal Aktivna matematika. Poleg tega se nekateri profesorji sami ukvarjajo z 

e-gradivi, saj je ena anketiranka odgovorila, da si sama pripravi gradiva s pomočjo GeoGebre, 

en anketiranec uporablja Hot Potatoes, en pa interaktivno gradivo na njihovi šolski spletni 

strani. Večina vprašanih profesorjev pozna kar nekaj e-gradiv in spletnih strani, s pomočjo 

katerih lahko naredijo svoja e-gradiva. Če so z njimi že poučevali in jih uporabljali, pa sem 

preverila z naslednjim vprašanjem: 

Vprašanje 16: S katerimi izmed naštetih ste že prej poučevali? 

Večino profesorjev je poučevalo z že prej omenjenimi gradivi, ki jih poznajo, razen z gradivi 

spletne strani Nauk.si, torej z gradivi s spletnih strani E-um, Aktivna matematika in s 

programom GeoGebra. 

 

Namen seminarja je bil, da profesorji spoznajo e-gradiva s področja matematike na portalu 

Nauk.si in jih posredujejo dijakom. Menim, da je bil cilj izpolnjen, profesorji so spoznali e-

gradiva, tako profesorjem kot tudi dijakom pa so bila e-gradiva Nauk.si všeč. E-gradiv sicer 

ne uporabljajo pogosto, čeprav jih poznajo kar nekaj. Namen e-gradiv na portalu Nauk.si je, 

da se uporabijo pripravljena e-gradiva, ki jih profesorji lahko potem spremenijo po lastnih 

potrebah.  

 

8.2 Raziskava med dijaki 

Ker me je zanimalo tudi neposredno mnenje dijakov o e-gradivih na portalu Nauk.si, sem 

drugi del raziskovalnega dela opravila na Gimnaziji Ledina v Ljubljani pod vodstvom 

mentorice Tamare Možina Artač, in sicer v mesecu maju 2011. Raziskovanje sem si zamislila 

v obliki primerjave med poučevanjem na tradicionalni način in poučevanjem s pomočjo e-

gradiva. Učni pripomočki, ki sem jih uporabila pri prvi uri, so bili tabla, kreda, model deltoida 

in učbeniki, pri drugi uri pa le e-gradivo Nauk.si na spletu. Zato sem pripravila dve šolski uri 

in sama poučevala, na koncu druge šolske ure pa sem dijakom razdelila ankete. 

Za raziskavo sem si s posvetom mentorice izbrala temo glede na čas po šolskem koledarju in 

glede na priročnost za uporabo e-gradiva. Prva ura, ki sem jo poučevala na klasičen način, je 

bila učna ura deltoida iz učnega sklopa Ploščine geometrijskih likov in učne teme Geometrija 
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v ravnini in prostoru. Druga šolska ura, ki sem jo poučevala s pomočjo lastnega e-gradiva, ki 

sem ga ustvarila na portalu Nauk.si in je bila nadaljevanje prve, je bila učna ura trapeza. Obe 

šolski uri sem poučevala v dveh razredih, v takratnih 3.c in 3.d oddelkih Gimnazije Ledina. V 

obeh razredih sem eno šolsko uro poučevala na tradicionalen način in eno s pomočjo e-

gradiva. Priprave in e-gradivo se nahajajo v prilogi k diplomi. Vzorec je obsegal 44 dijakov in 

dijakinj; v 3.c oddelku je anketo reševalo 27 dijakov in dijakinj, v 3.d oddelku pa 17. Tudi to 

anketo sem razdelila na več delov: 

1. del ankete: 

Prvi del vprašalnika se je nanašal na osebne podatke o anketirancih, zanimal me je spol 

anketirancev, letnik šolanja in ocena iz matematike v prejšnjem šolskem letu. Vsi ti podatki so 

mi pomagali pri potrjevanju ali zavrnitvi vprašanj, kako so spol, starost in ocena pri 

matematiki v prejšnjem šolskem letu, povezani z odnosom dijakov in dijakinj do e-gradiv in 

e-izobraževanja. Razmerje med dijaki in dijakinjami, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 

naslednje: 

 Ženski spol Moški spol 

Število 27 17 

  

Vseh 44 anketirancev je takrat obiskovalo 3. letnik, njihove ocene iz matematike v 2. letniku 

pa so bile razporejene različno, in sicer: 

 
Nezadostno 

(1) 
Zadostno (2) Dobro (3) 

Prav dobro 

(4) 
Odlično (5) 

Število 1 13 16 6 8 

 

Največ dijakov je imelo pri matematiki v 2. letniku oceno dobro (3), sledijo tisti, ki so imeli 

oceno zadostno (2), osem dijakov je bilo pri matematiki odličnih z oceno 5 in šest prav dobrih 

z oceno 4. En dijak je ponavljal letnik, v prejšnjem šolskem letu je imel oceno iz matematike 

nezadostno (1). Ocene so razporejene v skladu z Gaussovo porazdelitvijo. 
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2. del ankete: 

Drugi del ankete je spraševal dijake in dijakinje po uporabi e-gradiv, vprašanja so se nanašala 

predvsem na poznavanje e-gradiv, sodelovanje pri izobraževanju z e-gradivi in na splošno 

mnenje o poučevanju z e-gradivi. 

Vprašanje 1: Ste pred današnjo uro že slišali za e-gradiva? 

 Da Ne 

Število 36 8 

 

Večina dijakov in dijakinj pozna pojem e-gradiv in so za e-gradiva že slišali. Še vedno pa je 

bilo 8 od 44 dijakov in dijakinj (skoraj petina vprašanih) takih, ki za e-gradiva pred uro, ki 

sem jo poučevala s pomočjo e-gradiva, še niso slišali. Tisti anketiranci, ki so na to vprašanje 

odgovorili negativno, so tudi na drugo vprašanje odgovorili negativno:  

Vprašanje 2: Ste za učenje matematike že kdaj uporabili katero izmed e-gradiv? 

 
Da, pogosto jih 

uporabljam. 
Da, ampak redko. Ne, nikoli. 

Število 4 6 34 

 

Večina dijakov in dijakinj nikoli prej ni uporabljala e-gradiv, izmed teh so tudi tisti, ki so za 

pojem e-gradiva že slišali (glede na vprašanje 1). Le štirje anketiranci pogosto uporabljajo e-

gradiva, šest pa je takšnih, ki jih uporablja redko. Teh deset anketirancev je odgovarjalo tudi 

na naslednje vprašanje: 

Vprašanje 3: Če ste na vprašanje 2 odgovorili z da, katera e-gradiva za matematiko poznate? 

Odgovori so bili naslednji: E-um, dijaski.net, mojucitelj.net. Med odgovori so bili tudi takšni, 

da ne vedo natančno, ker se ne spomnijo, da je bilo to že dolgo nazaj, še v osnovni šoli. To 

kaže na zelo slabo poznavanje e-gradiv, saj je edina prava zbirka e-gradiv (ki so jo ustvarili 

strokovnjaki iz tega področja), ki jo dijaki poznajo, le E-um. Spletna stran dijaski.net je zbirka 

različnih datotek, ki jih na splet vnašajo različni uporabniki, Mojucitelj.net pa je zbirka 

rešenih nalog, poleg tega pa je predvsem namenjena inštruktorjem in tistim, ki iščejo 

inštrukcije. O uporabi e-gradiv pa sem spraševala v nadaljevanju. 

Vprašanje 4: Ali ste e-gradiva že kdaj uporabljali pri katerem drugem predmetu? 
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Da, pogosto jih 

uporabljamo. 
Da, ampak redko. Ne, nikoli. 

Število 3 29 12 

 

Na to vprašanje so le trije dijaki odgovorili, da e-gradiva uporabljajo pogosto. Največ dijakov 

je odgovorilo, da sicer uporabljajo e-gradiva tudi pri drugih predmetih, vendar redko. 

Dvanajst dijakov pa pravi, da e-gradiv ne uporabljajo nikoli. Odgovori anketirancev se med 

seboj razlikujejo, ker po mojem mnenju veliko dijakov in dijakinj niti ne ve, kaj je definicija 

e-gradiv in kaj spada pod e-gradiva in so glede tega zmedeni. Možno je tudi, da e-gradiv niso 

uporabljali v takšni obliki, kot sem jim jo prikazala jaz, ali pa so za to porabili manj časa. 

Razlike pa so tudi med posameznima razredoma. V enem razredu je bila večina odgovorov 

pritrdilnih, le dva dijaka sta odgovorila, da nikoli še niso uporabljali e-gradiv. V tem razredu 

so verjetno uporabili e-gradiva pri kakšnem drugem predmetu. Razlike med odgovori pa so 

možne tudi, če so dijaki uporabljali e-gradiva doma ali v šoli. Zato sem jim zastavila 

naslednje vprašanje: 

Vprašanje 5: Kje najpogosteje uporabljate e-gradiva? 

 Doma. V šoli. Jih ne uporabljam. 

Število 25 9 10 

 

Največ dijakov in dijakinj uporablja e-gradiva doma. Presenetljivo je, da je tistih, ki so 

odgovorili, da e-gradiv ne uporabljajo, več kot tistih, ki jih najpogosteje uporabljajo v šoli. Iz 

teh odgovorov je razvidno, da v šoli zelo malo ali skoraj nikoli ne uporabljajo e-gradiv za 

poučevanje ali kot pripomoček pri poučevanju. Katere pripomočke uporabljajo pri 

matematiki, pa sem jih vprašala v naslednjem vprašanju: 

Vprašanje 6: Kateri pripomoček uporabljate za učenje matematike? (Obkrožite lahko več 

odgovorov.) 

Možni odgovori pa so bili naslednji: 

a) Učbenik. 

b) Svetovni splet (internet). 

c) Zbirko nalog. 
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d) Pomoč sošolcev, učitelja, inštruktorja. 

e) Nič od naštetega. 

Največ odgovorov se je nanašalo na učbenik, 11 dijakov in dijakinj pri učenju uporablja samo 

učbenik, 28 pa je takšnih, ki uporabljajo poleg učbenika še kakšen drug pripomoček izmed 

naštetih. Skupaj kar 39 anketiranih dijakov in dijakinj uporablja pri učenju matematike 

učbenik, kar kaže na še vedno tradicionalen način učenja in navado. Samo zbirko nalog 

uporabljata 2 anketiranca, takšnih, ki poleg zbirke uporabljajo še kakšen drug izmed naštetih 

pripomočkov, pa je 17. Za odgovor d) se je odločilo 24 anketirancev, izmed tega en dijak 

uporablja le pomoč sošolcev, učitelja ali inštruktorja, ostalih 23 pa uporablja pomoč in druge 

izmed naštetih pripomočkov. Le dva anketiranca kot pripomoček pri učenju uporabljata 

svetovni splet, pa še to v povezavi z drugimi pripomočki. En anketiranec pa ne uporablja pri 

učenju ničesar. Tudi ti odgovori kažejo na tradicionalen način učenja, saj še vedno kot 

pripomoček prevladuje tiskana oblika znanja, to sta učbenik in zbirka nalog. Veliko dijakov in 

dijakinj kot pripomoček učenja pri matematiki uporablja tudi pomoč učitelja, inštruktorja ali 

sošolcev, kar kaže na to, da mora biti razlaga tretje osebe še vedno prisotna in je učečim se v 

veliko pomoč. 

3. del ankete: 

Tretji del ankete se je nanašal na učni uri, ki sem ju poučevala v obeh razredih, eno na 

tradicionalen način, drugo pa s pomočjo e-gradiva na spletni strani Nauk.si, ki sem ga 

pripravila.  

Vprašanje 1: Vam je bila današnja ura z uporabo e-gradiva všeč? 

 Da Ne 

Število 39 5 

 

Večini dijakov in dijakinjam je bila ura z uporabo e-gradiva všeč. V enem razredu je bilo 

takšno poučevanje in učna ura na splošno všeč prav vsem, v drugem pa ni bila všeč petim 

izmed vprašanih. Podali so tudi svoja mnenja, zakaj jim takšna ura ni bila všeč. Ker: 

• mi je bolj všeč klasični pouk, 

• je študentka prehitro govorila in si nisem mogla vsega zapisati v zvezek, 
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• je bila večina nalog že rešenih, tiste ki pa niso bile rešene, pa si jih prav tako moral 

rešiti najprej v zvezek, 

• vedno, ko so v uporabi računalniki, večina težko sledi razlagi, 

• te hitro premamijo rešitve, če ne znaš. 

Večina razlogov, ki so jih anketiranci navedli, je razumljivih. Dijaku, ki mu je klasični pouk 

bolj všeč, težko približaš e-gradivo, saj je način učenja precej drugačen. Dijakinja, ki si ni 

mogla zapisati vsega v zvezek, ima na voljo e-gradivo na spletni strani, kar je ena izmed 

mnogih prednosti e-gradiv (dijakinja mogoče tega ni vedela). Večino nalog ni bilo rešenih 

takoj, ampak je bila podana najprej naloga, nato pa rešitev, za katero so imeli dijaki dovolj 

časa, da jo rešijo. Slabost e-gradiv pa je ta, da so v uporabi računalniki in če uporabnik ni 

dovolj discipliniran, lahko hitro zaide drugam. Disciplina je pomembna tudi pri reševanju 

nalog, če se uporabnik res želi nečesa sam naučiti, bo poskusil nalogo najprej rešiti, šele nato 

pa pogledal rešitve. 

Tudi tisti dijaki in dijakinje, ki jim je bila učna ura všeč, so podali svoje mnenje. Ura jim je 

bila všeč, ker: 

• ni bilo dolgočasno, 

• je veliko bolj nelinearna ura kot običajna ura, 

• je bilo zelo dobro narejeno, 

• je bilo zanimivo, drugačno od običajnega pouka, 

• je postopoma razložen potek nalog in teorija, 

• lahko delamo sami in se naučimo več, 

• je nekaj novega, boljša predstava stvari, 

• je zanimiva, 

• je bilo e-gradivo dobro pripravljeno, 

• smo lahko surfali po internetu, 

• je bila drugačna, zanimiva, 

• je bila popestrena, 

• mi je bila všeč, 

• ni enaka kot vse ostale, 

• smo bili v računalnici, 

• je bila bolj sproščena in prijetna od navadne ure, 
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• je bila drugačna od ostalih, 

• je bila poučna, zanimiva, 

• je luštna stran, 

• smo imeli interakcijo z matematiko na drugačen način, 

• je nekaj novega, 

• je zanimiva, 

• je bila drugačna in zanimiva, 

• ni običajna ura, 

• je bila zanimiva, 

• je bila drugačna, 

• je zanimiva, privlačna, moderna. Je nekonvencionalna in zato je v redu, 

• sem spoznala novo spletno stran, 

• je nov način odpredavane snovi, popestri uro, 

• je bilo zanimivo, 

• je nimamo vsak dan na ta način, 

• je bolj zanimivo, je drugače od klasičnega pouka in bolj pritegne pozornost, 

• smo poskusili nov način učenja, 

• je bilo malo drugače kot ponavadi, 

• sem spoznala nov način učenja, 

• še nikoli nismo imeli pouka matematike z uporabo e-gradiv, 

• je bila zanimiva in smo spoznali novo spletno stran. 

Večina odgovorov se je nanašala na dejstvo, da je bila učna ura zanimiva, drugačna kot so je 

vajeni, da popestri uro matematike. Nekaj odgovorov je povezanih s spletno stranjo Nauk.si, 

nekaj dijakom in dijakinjam pa je bila ura všeč, ker so bili lahko za računalniki, česar sicer pri 

pouku niso vajeni.  

Nato me je zanimalo, kaj je bilo tisto, ki je bilo dijakom in dijakinjam najbolj zanimivo in 

najbolj všeč pri e-gradivu, česa so se najbolj spomnili. Zato sem jim zastavila naslednje 

vprašanje: 

Vprašanje 2: Če ste odgovorili z da, kaj vam je bilo najbolj všeč pri gradivu? 
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Dinamičnost, 

možnost 

samostojnega 

razmišljanja. 

Slike, animacija, 

različni načini 

predstavitve. 

Kviz z 

nalogami. 
Drugo: 

Število 6 29 4 
Razložene 

naloge. 

 

Dijakom je bil najbolj všeč drugi odgovor - slike, animacije, različni načini predstavitve, kar 

je razumljivo, saj je to pri e-gradivih tisto, kar najbolj motivira in pritegne. Tega ni pri 

običajnih urah matematike, prav tako ne v učbenikih – razen slik. Šestim anketirancem je všeč 

dinamičnost in možnost samostojnega razmišljanja, štirim pa kviz z nalogami. Enemu so bile 

posebej všeč razložene naloge. Ti odgovori zelo dobro prikažejo, kaj bi morala vsebovati e-

gradiva, da bi jih ljudje z veseljem uporabljali. 

Čeprav je bilo v večini primerov dijakom e-gradivo všeč, me je zanimalo, kakšno mnenje 

imajo o tem, koliko se s pomočjo e-gradiv naučijo. Zato sem jim zastavila naslednje 

vprašanje: 

Vprašanje 3: Ste mnenja, da se s pomočjo takšnega e-gradiva več naučite? 

 Da Ne Ne vem 

Število 27 16 1 

 

Več kot tri četrtine anketirancev meni, da se s pomočjo takšnega e-gradiva več naučijo. Imeli 

pa so različne razloge, zakaj je tako. Odgovarjali so, da zato, ker: 

• je zabavno, 

• se tako hitreje učimo, 

• vaja dela mojstra, 

• je zadeva razložena, 

• si je lažje zapomniti, 

• je bolj pestro, slikovito, 

• je še bolj podrobno in nazorno predstavljeno, 

• delamo samostojno, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                  Fajfar Tina; diplomsko delo 

 

55 

 

• delamo samostojno na svoj način, 

• je bolj slikovno urejeno, pri vsaki nalogi je lepo izpeljana rešitev oz. postopek, 

• predstavi lažjo in bolj zanimivo pot do znanja, 

• te nekatere stvari, povezane z internetom takoj bolj zanimajo, 

• si lažje zapomnim internetna gradiva, 

• se več časa porabi za učenje, reševanje nalog, ne pa za pisanje snovi po tabli, 

• je bolj zanimiva, nas pritegne, 

• nudi zanimivo predstavitev in so naloge po težavnosti lepo razporejene, 

• ni vsak dan enako, 

• je drugačen način učenja, 

• se naučimo več, 

• nas bolj motivira. 

Poleg pozitivnih odgovorov pa je šestnajst anketirancev odgovorilo negativno, svoje 

mnenje pa so tudi utemeljili. Menijo, da se s pomočjo e-gradiv ne naučijo več, ker: 

• nismo zbrani, 

• ne rešujemo na list, na klasičen način, 

• je isto kot pri običajni uri, 

• dijaki niso dovolj skoncentrirani, 

• ni nič posebnega, 

• se težko osredotočiš samo na e-gradivo, toliko zanimivih stvari je na internetu, 

• se več naučim, če se učim po 'starem' načinu, 

• se raje učim na konvencionalen način. Na računalniku je preveč drugih stvari, 

• te hitro premamijo rešitve, če ne znaš, 

• snovi nimam zapisane v zvezku, lahko si jo sicer prepišemo doma, ampak je to izguba 

časa, 

• mi je bolj všeč standardni način predavanja, 

• se več naučim, če pišem v zvezek, 

• je manj osebno, 

• ni dovolj obsežno. 

Včasih je problem e-gradiv v tem, da so dostopna prek spleta. Če učeči se niso dovolj 

disciplinirani in zainteresirani, jih lahko hitro premamijo ostale stvari. Veliko dijakov pravi 
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tudi, da so navajeni klasičnega načina poučevanja in večini je težko kar naenkrat spremeniti ta 

način, ki so ga poznali in uporabljali celo življenje. Zato sem jih vprašala naslednje (lahko bi 

se ob pogosti uporabi e-gradiv tudi ti učenci premislili in se jih počasi navadili): 

Vprašanje 4: Bi si želeli večkrat pri pouku uporabljati e-gradiva in razna interaktivna orodja? 

 Da Ne Mi je vseeno 

Število 22 7 15 

 

Kar polovica dijakov in dijakinj (22), bi želela e-gradiva in druga interaktivna orodja pri 

pouku uporabljati večkrat. 15 dijakom je vseeno, če se jih uporablja ali ne, le 7 pa jih ne bi 

želelo uporabljati večkrat pri pouku. To kaže na preredko uporabo e-gradiv v srednjem 

šolstvu, vzrokov za to pa je lahko več. Učitelji so navajeni klasičnega načina poučevanja in se 

težko naučijo kaj novega. Tak način je od začetka tudi zelo zamuden, saj je treba veliko 

pripraviti, prav tako ni na voljo dovolj računalniških učilnic, problem pa je tudi v tem, da se e-

gradiva šele razvijajo in ni na voljo veliko spletnih portalov, ki bi ponujala kvalitetna e-

gradiva, prav tako jih učitelji ne poznajo dovolj dobro. Če učitelji ne bodo uporabljali e-

gradiv v šoli, pa me je zanimalo, če jih bodo uporabljali dijaki doma, zato sem jim zastavila 

naslednje vprašanje: 

Vprašanje 5: Boste v prihodnje uporabljali e-gradiva pri učenju (v šoli, doma)? 

 Da Ne Ne vem 

Število 19 21 4 

 

Odgovori na to vprašanje so bili precej razdvojeni, približno polovica dijakov bo uporabljala 

e-gradiva pri učenju v šoli ali doma, nekaj več kot polovica dijakov pa ne ve, če jih bo 

uporabljala pri učenju ali pa jih sploh ne bo uporabljala pri učenju v šoli ali doma. Odgovore 

so tudi utemeljili. Dijaki bodo uporabljali e-gradiva tudi naprej, ker:  

• bo profesorica prijazna, 

• so zanimiva, 

• se več naučim, 

• jih vedno uporabljam, 

• se bom lažje učil, 
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• sem se danes navdušil, 

• se lahko samostojno veliko naučimo, 

• se je treba učiti, 

• je bolj zabavno oz. prikaže pouk matematike na bolj zabaven način, 

• je v redu, 

• se nekaterih stvari ne spomniš od pouka, služijo kot 'razlaga profesorja', 

• je dobro razloženo, 

• so uspešna, 

• jih nekje že uporabljamo, 

• si več zapomnim, 

• so naloge lepo razložene. 

Tudi negativne odgovore so dijaki utemeljili. Ne bodo uporabljali e-gradiv, ker: 

• jih ne potrebujem, 

• me ne interesira, 

• so knjige in zapiski dovolj, 

• nimam časa, 

• imam dovolj drugih virov, 

• se mi zdijo bolj primerna za uporabo med poukom, 

• se mi še vedno zdi boljši star način, 

• se mi ne da, 

• mi niso preveč zanimiva in efektivna, 

• mi je lažje brez njih, 

• jih ne potrebujem nujno, 

• imam doma učbenik, v šoli pa odločajo učitelji, 

• v šoli večinoma ni časa za to, doma pa prav tako, 

• se tudi iz knjige da naučiti veliko ali celo več, 

• se bolje znajdem pri učenju iz knjig. 

Kljub temu, da je večini dijakov in dijakinjam všeč poučevanje z e-gradivi in sama e-gradiva, 

pa se niso pripravljeni odreči tradicionalnim oblikam učenja. Nekaterim se zdi to prevelika 

poraba časa, nekateri imajo še vedno najraje učenje iz knjig, nekaterim niti niso všeč e-

gradiva, nekateri pa bi jih uporabljali le v šoli. Ker so mnenja med poučevanjem na 
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tradicionalen način in poučevanjem s pomočjo e-gradiv deljena, sem to bolj podrobno 

raziskala v naslednjem delu ankete: 

4. del ankete: 

Zadnji del ankete je vseboval vprašanja, povezana s primerjavo med klasično uro in uro z 

uporabo e-gradiva. Zanimalo me je, če so dijaki občutili razliko v znanju snovi iz prve ure in 

druge ure ter njihova ocena obeh ur. Zato sem jih najprej vprašala: 

Vprašanje 1: Pri kateri uri menite, da ste se več naučili? 

 Pri uri z e-gradivom. Pri klasični uri. Pri obeh enako. 

Število 11 16 17 

 

V 3. delu ankete je velika večina dijakov izpostavila prednosti e-gradiv in učne ure s pomočjo 

e-gradiva. Veliko dijakom je bila ta ura všeč, se jim je zdela zanimiva in uporabna, 

marsikateri dijak pa je povedal, da bo tudi v prihodnje uporabljal e-gradiva za učenje 

matematike. Kljub temu pa so s tem vprašanjem dokazali, da velika večina ne opazi razlike 

pri tem, koliko se naučijo pri navadni uri ali pri uri z uporabo e-gradiv. Tretjina dijakov celo 

pravi, da so se več naučili pri klasični uri. Le 11 dijakov je mnenja, da so se več naučili pri uri 

z uporabo e-gradiva. Vendar večina dijakov e-gradiv pred to učno uro ni poznala, da so si s 

poučevanjem le ene ure premislili, pa je za tiste, ki se ukvarjamo z e-gradivi in želimo čim 

več ljudi pritegniti, to že velik napredek. Ker sem želela, da dijaki podajo svojo oceno o uri z 

uporabo e-gradiva, sem jih to prosila v naslednjem vprašanju:  

Vprašanje 2: Na lestvici od 1 do 5 ocenite današnjo uro z uporabo e-gradiva, če gledate 

celoto. (1 je najslabša ocena, 5 najboljša).  

 Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1 

Število 10 22 11 0 1 

 

Polovica dijakov je učno uro ocenila z oceno 4, kar pomeni, da jim je bila ura na splošno všeč. 

Za oceno 5 se je odločilo 10 dijakov in dijakinj, za oceno 3 pa 11. S temi ocenami sem bila 

zadovoljna, saj je bil cilj dosežen, dijaki so spoznali učno uro z uporabo e-gradiva in večini je 

bila všeč, saj so jo ocenili dokaj dobro. Kako so ocenili klasično uro, brez uporabe e-gradiva, 

pa so povedali z naslednjim vprašanjem: 
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Vprašanje 3: Na lestvici od 1 do 5 ocenite navadno uro, brez uporabe e-gradiva. (1 je 

najslabše, 5 najboljše).  

 Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1 

Število 10 20 13 0 1 

 

Dijaki so precej podobno ocenili klasično uro in uro z uporabo e-gradiva. Slaba polovica 

anketirancev je ocenila klasično uro z oceno 4, 10 jih je ocenilo z oceno 5, 13 pa z oceno 3. 

Tudi s to oceno sem bila zadovoljna, saj to pomeni, da je bila dijakom na splošno tudi moja 

klasična ura všeč. V kratki analizi sem pogledala še, kako so ocenjevali dijaki klasično uro v 

primerjavi z uro z e-gradivom. 

Tisti dijaki, ki so za učno uro z e-gradivi dali oceno 5, so za klasično uro dali oceno: 

1 – 1 dijak, 

3 – 2 dijaka, 

4 – 1 dijak, 

5 – 6 dijakov. 

Večina dijakov je enako ocenila tako prvo kot tudi drugo uro, za obe uri so dali oceno 5. Štirje 

dijaki so slabše ocenili klasično uro, oceno 4 je dal en dijak, oceno 3 dva, oceno 1 pa en dijak. 

Tisti dijaki, ki so za učno uro z e-gradivi dali oceno 4, so za klasično uro dali oceno: 

3 – 7 dijakov, 

4 – 13 dijakov, 

5 – 2 dijaka. 

Tudi tu je večina dijakov enako ocenila tako prvo kot tudi drugo uro, za obe uri so dali oceno 

4. Dva dijaka sta z oceno 5 ocenila klasično uro, to pomeni, da se je dvema dijakoma zdela 

klasična ura boljša od ure z e-gradivi. 7 dijakov pa je klasično uro ocenilo z oceno 3, kar 

pomeni, da se jim je zdela ura z uporabo e-gradiva boljša.  

Tisti dijaki, ki so za učno uro z e-gradivi dali oceno 3, so za klasično uro dali oceno: 
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3 – 3 dijaki, 

4 – 6 dijakov, 

5 – 2 dijaka. 

Dijakom, ki so učno uro z uporabo e-gradiv ocenili s 3, se je zdela klasična ura po večini 

boljša, saj je kar 6 dijakov ocenilo klasično uro z oceno 4, 2 dijaka pa z oceno 5. Le 3 dijaki 

so ocenili obe uri enako, z oceno 3. 

Tisti dijak, ki je za učno uro z e-gradivi dal oceno 1, je za klasično uro dal oceno: 

3 – 1 dijak. 

Enemu dijaku je bila klasična ura nekoliko boljša, ocenil jo je z oceno 3.  

 

Pri drugem delu raziskovalnega dela, kjer so v raziskavi sodelovali dijaki in dijakinje 3. 

letnika, sem ugotovila, da se v šoli e-gradiva zelo malo uporabljajo ter da dijaki tudi zato ne 

poznajo veliko zbirk e-gradiv in spletnih strani, ki vsebujejo e-gradiva. Čeprav je marsikateri 

izmed dijakov danes prvič spoznal e-gradivo, jim je bilo na splošno všeč, nekaj dijakov in 

dijakinj bo tudi vnaprej uporabljajo e-gradiva za učenje, čeprav so do zdaj v večini primerov 

kot pripomoček pri učenju matematike uporabljali le učbenike, zbirke nalog in pomoč 

sošolcev, učiteljev ali inštruktorjev. Še vedno pa večina dijakov in dijakinj vztraja pri 

klasičnem načinu učenja in poučevanja, saj se jim zdi tak način dober, vsak nov način pa 

vzame veliko časa in discipline. Ker pa je bil cilj tega raziskovalnega dela poleg spoznavanja 

navad in poznavanja e-gradiv dijakov tudi ta, da dijakom predstavim e-gradiva iz spletne 

strani Nauk.si, je bil le-ta izpolnjen. Z rezultati ankete sem bila zadovoljna, saj je bila večina 

komentarjev pozitivnih, negativni komentarji pa so mi pomagali pri poznavanju navad in želja 

dijakov in dijakinj. 
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9. ZAKLJUČEK 
 

Tehnologija se iz leta v leto bolj razvija in s tem tudi vse dejavnosti, ki so vezane na njeno 

uporabo. Poleg tega se pojavljajo tudi marsikatere nove dejavnosti, ki jih prej, ko tehnologija 

še ni bila tako razvita, ni bilo. Nekatere dejavnosti so se bile primorane preusmeriti, nekatere 

pa so se prilagodile glede na razvoj tehnologije. Ena izmed takšnih dejavnosti je tudi razvoj e-

gradiv in e-izobraževanja. Kljub temu pa je ta dejavnost v Sloveniji še vedno premalo razvita, 

glede na odgovore na vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku diplomskega dela. 

Ugotovila sem, da večina vprašanih profesorjev e-gradiva sicer pozna, vendar jih ne uporablja 

pogosto. Uporabljajo jih občasno, čeprav imajo o njih dobro mnenje. Tudi večina vprašanih 

dijakov e-gradiva pozna, vendar jih skoraj nikoli ne uporablja. Poleg tega večina dijakov kot 

pripomoček pri učenju matematike še vedno uporablja učbenike in zbirke nalog ter pomoč 

učitelja, sošolca ali inštruktorja. Tako dijaki kot tudi profesorji so navajeni na star, 

tradicionalen način učenja in poučevanja, zato se sodobni načini učenja in poučevanja zelo 

počasi vpeljujejo v šole. Veliko profesorjev nima potrebnega znanja, da bi dijakom pokazali 

in jih naučili uporabe e-gradiv. Razlog za to je tudi ta, da ne poznajo veliko e-gradiv ali 

spletnih strani, kjer so objavljena e-gradiva. V prvem delu diplomskega dela, ko sem 

raziskovala, kakšna e-gradiva, zbirke e-gradiv ali spletne strani z e-gradivi za matematiko za 

srednjo šolo so na voljo v Sloveniji in če e-gradiva ali spletne strani, namenjene e-

izobraževanju, ustrezajo kriterijem za kvaliteto e-gradiv, sem ugotovila, da je le-teh v 

Sloveniji zelo malo. Tudi ta e-gradiva ali spletne strani z e-gradivi za matematiko za srednjo 

šolo, ki ustrezajo kriterijem, se ne uporabljajo kot samostojna e-gradiva, ampak so povečini 

namenjena uporabi ob razlagi profesorja ali inštruktorja. Kar pa je tudi prav, saj mora profesor 

v šoli še vedno imeti glavno vlogo in dijake usmerjati v pravo smer pri učenju. Zato je e-

gradiva (vsaj pri matematiki) najbolje uporabljati kot pripomoček pri učenju, za dodatno 

razlago, ki je ustrezno podkrepljena z različnimi elementi, kot so slike, video posnetki, 

animacije in ostali interaktivni elementi ter za utrjevanje in vadenje z vajami in interaktivnimi 

nalogami. E-gradiva so zelo uporabna tudi za tiste, ki se želijo učiti po določenem presledku, 

ali tiste, ki želijo snov le ponoviti. 
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11. PRILOGE K DIPLOMI 

PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA 1 
 

Izvajalec - učitelj Tina Fajfar 

Datum 18.5.2011 

Ura 4.ura (10.30-11.15) 

Letnik 3. letnik 

Šola Gimnazija Ledina 

Učna tema Geometrija v ravnini in prostoru 

Učni sklop Ploščine geometrijskih likov 

Učna enota Deltoid 

Učni cilji 

 

• Dijaki ponovijo lastnosti deltoida. 

• Dijaki s pomočjo učitelja pridejo do obrazca za obseg in 
ploščino deltoida. 

• Dijaki računajo in uporabljajo obrazce za računanje 
ploščine in obsega deltoida. Znajo sami rešiti nalogo o deltoidu. 

Učni pristop Kognitivni, vedenjski. 

Učne oblike Frontalna oblika, individualna oblika, pogovor.  

Učne metode Metoda razlage, razgovor, demonstracija. 

Učna sredstva in 
pripomočki 

• Tabla, kreda. 
• Model deltoida. 

Viri • Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič: Spatium = Prostor : 
matematika za 3.letnik gimnazij 
• Nauk.si 
• E-um 
• Legiša: Merjenje v geometriji, kotne funkcije, 
trigonometrija: učbenik za 3.letnik gimnazij 
• Prosen, Strnad: Vektorji. Merjenje v geometriji: zbirka 
nalog za srednje šole 
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Pregledna zgradba učne ure 

 

NAMEN/ 
CILJ 

NAČIN 
DOSEGANJA 

NAČIN 
PREVERJANJA 

METODE/ 
OBLIKE 

ČAS  PRIPO 
MOČKI 

Uvod Pozdrav in 
predstavitev 
poteka ure. 

/ / 
2 

/ 

Ponovitev 
(doseganje 1. 
cilja) 

 

S ponovitvijo 
glavnih lastnosti 
deltoida. 

S spraševanjem 
dijakov.  

Frontalna 
oblika, 
razgovor. 

5 Tabla, 
kreda. 

Motivacija S pomočjo 
modela deltoida. 

/ / / Model 
deltoida. 

Nova snov 
(doseganje 2. 
cilja) 

Z razrezom 
modela deltoida 
na štiri dele 
dobimo 
pravokotnik. 
Skupaj z dijaki 
tako pridemo do 
obrazca za 
izračun ploščine 

deltoida: � =
�⋅�

�
 

in do obrazca za 
izračun obsega 
deltoida: 
� = 2	 + 2� . 
Rešimo še dva 
zgleda. 

S spraševanjem 
učencev o 
razumevanju 
snovi.  

Frontalna 
oblika, metoda 
razlage, 
razgovora, 
demonstracija. 

15 Model 
deltoida, 
tabla, 
kreda. 

Vaje 
(doseganje 
3.cilja) 

Dijakom na 
tablo napišem 
naloge, po eno in 
eno, sami jih 
rešujejo, 
pregledamo pa 
jih skupaj na 
tabli. 

Učenci rešujejo 
naloge v zvezke, s 
sprehodom po 
razredu to 
preverim. 

Individualna 
oblika, 
frontalna 
oblika. 

20 Tabla, 
kreda. 
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Zaključek – 
domača naloga 

Učencem se 
zahvalim za 
pomoč pri 
izvedbi ure in 
jim dam domačo 
nalogo. 

Domača naloga se 
preveri pri 
naslednji učni uri. 

Frontalna 
oblika. 

3 / 
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PRILOGA 2: UČNA PRIPRAVA 2 
 

Izvajalec - učitelj Tina Fajfar 

Datum 18.5.2011 

Ura 5.ura (11.20-12.05) 

Letnik 3. letnik 

Šola Gimnazija Ledina 

Učna tema Geometrija v ravnini in prostoru 

Učni sklop Ploščine geometrijskih likov 

Učna enota Trapez  

Učni cilji 

 

• Dijaki ponovijo lastnosti trapeza. 

• Dijaki s pomočjo učitelja pridejo do obrazca za obseg in 
ploščino trapeza. 

• Dijaki računajo in uporabljajo obrazce za računanje 
ploščine in obsega trapeza. Znajo sami rešiti nalogo o trapezu. 

Učni pristop Kognitivni, vedenjski. 

Učne oblike Frontalna oblika, individualna oblika, pogovor.  

Učne metode Metoda razlage, razgovor, demonstracija. 

Učna sredstva in 
pripomočki 

• Tabla 
• Projektor 
• E-gradivo. 

Viri • Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič: Spatium = Prostor : 
matematika za 3.letnik gimnazij 
• Nauk.si 
• Legiša: Merjenje v geometriji, kotne funkcije, 
trigonometrija: učbenik za 3.letnik gimnazij 
• Prosen, Strnad: Vektorji. Merjenje v geometriji: zbirka 
nalog za srednje šole 
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Pregledna zgradba učne ure 

 

NAMEN/ 
CILJ 

NAČIN 
DOSEGANJA 

NAČIN 
PREVERJANJA 

METODE/ 
OBLIKE 

ČAS  PRIPO 
MOČKI 

Uvod Pozdrav in 
predstavitev 
poteka ure. 

/ / 
2 

/ 

Ponovitev 
(doseganje 1. 
cilja) 

 

S pomočjo prve 
prosojnice na e-
gradivu. 

S spraševanjem 
dijakov.  

Frontalna 
oblika, 
razgovor. 

3 e-gradivo. 

Motivacija S pomočjo 
animacije, druga 
prosojnica na e-
gradivu. 

S spraševanjem 
dijakov. 

Frontalna 
oblika, metoda 
razgovora. 

3 e-gradivo. 

Nova snov 
(doseganje 2. 
cilja) 

S pomočjo 
druge, tretje in 
šeste prosojnice 
na e-gradivu 
pridemo do 
obrazcev za 
ploščino in 
obseg trapeza. S 
pomočjo četrte 
in pete 
prosojnice na e-
gradivu pa 
naredimo par 
zgledov. 

S spraševanjem 
učencev o 
razumevanju 
snovi.  

Frontalna 
oblika, metoda 
razlage, 
razgovora, 
demonstracija. 

15 e-gradivo. 

Vaje 
(doseganje 
3.cilja) 

Dijakom 
naročim, da sami 
rešijo naloge v e-
gradivu, od 
sedme do enajste 
prosojnice.  

Učenci rešujejo 
naloge v zvezke, s 
sprehodom po 
razredu to 
preverim. Sami se 
preverijo s klikom 
na odgovor. 

Individualna 
oblika. 

20 e-gradivo. 

Zaključek – Učencem se 
zahvalim za 

Domača naloga se 
preveri pri 

Frontalna 2 / 
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domača naloga pomoč pri 
izvedbi ure, jim 
razdelim ankete 
in dam domačo 
nalogo. 

naslednji učni uri. oblika. 
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PRILOGA 3: PROSOJNICE NA PORTALU NAUK.SI 
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PRILOGA 4: ANONIMNI VPRAŠALNIK ZA PROFESORJE 

O VAS 

1. Zaposlen/a sem kot profesor/ica na: 
a) Srednji poklicni šoli 
b) Srednji strokovni in tehniški šoli  
c) Gimnaziji 

 
2. Poučujete poleg matematike še kakšen drug predmet? Katerega? 

 
3. Koliko ste stari? 

 
4. Koliko časa že poučujete? 

 

UPORABA E-GRADIV NAUK.SI  

5. Ste pri poučevanju v okviru seminarja uporabili e-gradivo iz spletne strani 'nauk.si'? 
a) Da 
b) Ne 

 
6. Če ste odgovorili z ne, zakaj ne? 

a) Ni bilo časa. 
b) Ni bilo primerne snovi. 
c) Gradivo mi ni všeč. 
d) Ni se mi dalo ukvarjati s tem. 
e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 
 

7. Če ste odgovorili z da, na kakšen način ste uporabili gradivo? 
a) Z dijaki smo šli v računalniško učilnico, vodil/a sem jih skozi gradiva, vaje pa so 

rešili sami. 
b) Prav takšne prosojnice sem uporabil/a in predaval/a dijakom prek projekcije na 

platno. 
c) Spremenil/a sem gradiva in jih uporabil/a kot prosojnice ter predaval/a dijakom 

prek projekcije na platno. 
d) Uporabil/a sem vaše gradivo, vendar snov razložil/a na običajen način, na tablo. 
e) Gradivo so si dijaki pogledali doma. 
f) Drugo: 

__________________________________________________________________ 
 

8. Če ste na 5. vprašanje odgovorili z da, kakšen je bil odziv dijakov? 
a) Bilo jim je všeč. 
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b) Niso pokazali posebnega zanimanja, bilo jim je vseeno, na kakšen način poteka 
učna ura. 

c) Ni jim bilo všeč. 
d) Drugo: 

____________________________________________________________ 
 

9. Zakaj je bil po vašem mnenju takšen odziv? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 
 

10. Je bila kakšna pripomba, pohvala, komentar ... dijakov posebej zanimiv?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
 

11. Mislite, da bi se z uporabo takšnega gradiva pri pouku dijaki več naučili? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 

 
NA SPLOŠNO O E-GRADIVIH 

 
12. Ste pri poučevanju matematike že uporabljali spletna gradiva? 

a) Da, pogosto. 
b) Da, občasno. 
c) Da, le enkrat. 
d) Še nikoli.  

 
13. Kakšno mnenje imate o e-gradivih?  

a) Dobro mnenje, saj je za dijake bolj zanimivo, zame pa manj dela. 
b) Dobro mnenje, saj se dijaki več naučijo. 
c) Ne morem se odločiti. 
d) Slabo mnenje, saj dijakom to ne pomaga pri učenju. 
e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 
 

14. Zakaj mislite, da se učitelji ne odločajo za uporabo spletnih gradiv pri poučevanju? 
a) To vzame preveč časa za pripravo, pregled snovi, izbiro prave snovi in nalog. 
b) Navajeni so na tradicionalne načine poučevanja; težko se je naučiti nekaj novega. 
c) Na razpolago ni primerne opreme za takšno poučevanje. 
d) Razred ni primeren za takšno poučevanje. 
e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 
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15. Katera e-gradiva poznate? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 

16. S katerimi izmed naštetih ste že prej poučevali? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 

Hvala za vaše odgovore. 
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PRILOGA 5: ANONIMNI VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 

O VAS 

1. Spol: 
a) ženski 
b) moški 

2. Letnik: 
a) 1. 
b) 2.  
c) 3.  
d) 4. 

3. Vaša ocena iz matematike v prejšnjem šolskem letu?  
__________________ 

SPLOŠNA UPORABA E-GRADIV 

4. Ste pred današnjo uro že slišali za e-gradiva? 
a) Da. 
b) Ne. 

5. Ste za učenje matematike že kdaj uporabili katero izmed e-gradiv? 
a) Da, pogosto jih uporabljam. 
b) Da, ampak redko. 
c) Ne, nikoli. 

6. Če ste odgovorili z da, katera e-gradiva za matematiko poznate? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Ali ste e-gradiva že kdaj uporabljali pri katerem drugem predmetu? 
a) Da, pogosto jih uporabljamo. 
b) Da, ampak redko. 
c) Ne, nikoli. 

8. Kje najpogosteje uporabljate e-gradiva? 
a) Doma 
b) V šoli 
c) Jih ne uporabljam 

9. Kateri pripomoček uporabljate za učenje matematike? (Obkrožite lahko več 
odgovorov.) 
a) Učbenik. 
b) Svetovni splet (internet). 
c) Zbirko nalog. 
d) Pomoč sošolcev, učitelja, inštruktorja. 
e) Nič od naštetega. 
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O DANAŠNJI URI 

10. Vam je bila današnja ura z uporabo e-gradiva všeč? 
a) Da, ker ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
b) Ne, ker ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
11. Če ste odgovorili z da, kaj vam je bilo najbolj všeč pri gradivu? 

a) Dinamičnost, možnost samostojnega razmišljanja. 
b) Slike, animacija, različni načini predstavitve. 
c) Kviz z nalogami. 
d) Drugo:  

_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

12. Ste mnenja, da se s pomočjo takšnega e-gradiva več naučite? 
a) Da, ker_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
b) Ne, ker_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
13. Bi si želeli večkrat pri pouku uporabljati e-gradiva in razna interaktivna orodja? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Mi je vseeno. 

14. Boste v prihodnje uporabljali e-gradiva pri učenju (v šoli, doma)? 
a) Da, ker ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
b) Ne, ker ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

PRIMERJAVA UR 

15. Pri kateri uri menite, da ste se več naučili? 
a) Pri učni uri z uporabo e-gradiv. 
b) Pri navadni uri. 
c) Pri obeh enako. 

16. Na lestvici od 1 do 5 ocenite današnjo uro z uporabo e-gradiva, če gledate celoto (1 je 
najslabše, 5 najboljše).  
___________________________________ 

17. Na lestvici od 1 do 5 ocenite navadno uro, brez uporabe e-gradiva (1 je najslabše, 5 
najboljše).  
___________________________________ 

Hvala za vaše odgovore. 


