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Uporabniška izkušnja 

• na področju informacijsko komunikacijske 
tehnologije ključen element (Mavsar, 2010)  

• Vključevanje dijakov v razvoj i-učbenikov 



Z generacija 
• mladostniki, ki so se rodili po letu 1990 
• tehnologija jih spremlja od rojstva, pravimo jim 

kar „digitalni domorodci” (Palfrey in Gasser, 2008)  
• močno povezani prek različnih spletnih interesnih 

skupin 
• prva generacija s pretežno nelinearnim načinom 

razmišljanja (Barna, 2001) 
• Visoka stopnja vpliva na potrošniške odločitve 

staršev(Anupriya Kaur, Medury, 2011) 



 
nizka (matematična) samopodoba 

dijaka 
Težave: 

• Izhajajo iz domačega okolja 

• Učenci ne vlagajo dovolj energije v učenje 

• Učijo se reševanje postopkov, ne pa 
razumevanja vsebine 

 



Rešitve, ki jih ponujajo i-učbeniki 

• Zgradba i-učbenika jim je v oporo 

• Kontekstualizacija in ponovitev predznanja 

• Dodatne razlage, ki se skrivajo pod gumbi 
http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/vega2/238/index.html 

 

http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/vega2/238/index.html


• Daj-dam metoda 



Nerazumevanje vsebin ob razlagi 
učitelja 

Težave: 

• Slabše predznanje, pri razlagi učitelja ne 
dohiteva 

• šibkejši dijaki ne razumejo preveč teoretične 
razlage 

• Dijaki izgubijo rdečo niti in s tem tudi 
motivacijo za sledenje 



Rešitve, ki jih ponujajo i-učbeniki 

• Virtualni inštruktor  

• Omogoča samostojno delo  



• Nagovarjanje k povezovanju (primerjanju) s 
sošolci 

• Ključna dejstva, povzetki 



Nemotiviranost dijaka za delo in 
njihova slaba koncentracija 

Težave: 

• Delovne navade in vztrajnost sta težavi Z 
generacije 

• Mladostniki so čustveno izpraznjeni  

• vse si želijo brez posebnega truda, tukaj in zdaj 

 



Rešitve, ki jih ponujajo i-učbeniki 

• Pozornost pritegnejo z uvodnim primerom 
motivacije 

• Vsebina je povezana življenjskimi izzivi 

• i-učbenik ni namenjen le branju 

• Vsebinske enote niso predolg 

• Aktivne slike (apleti) 



Neučinkovito učenje doma-učna 
bulimija 

Težave: 

• Nekaj dni pred ocenjevanjem se na hitro 
naučijo snov, ki jo potem hitro pozabijo 

• Tako pridobljeno znanje ni trajno, kaj šele 
uporabno 

• Klasični učbeniki so za učence preveč 
suhoparni 

 



Rešitve, ki jih ponujajo i-učbeniki 

• i-učbeniki lahko dajo povratno informacijo o 
opravljeni nalogi 

• Uporabnike usmerja, da berejo tudi druge 
vire, poiščejo informacije ali razpravljajo s 
sošolci 

• Učence spodbuja k aktivnemu delu, tako je 
učenje brez razumevanja vsebine zelo težko  



Domače naloge 

• Učenci kot sprotno učenje razumejo le delanje 
domače naloge 

• Učitelji, ki domačih nalog ne zahtevajo ali jih 
ne pregledujejo izgubijo veliko priložnost, da 
primerno zahtevne primere samostojno rešijo  

 



Rešitve, ki jih ponujajo i-učbeniki 

• Učencu , ki mu učitelj ne daje domačih nalog 
je i-učbenik vir primernih vaj 

 



• Diferencirane naloge, generirane naloge 



Predlogi za razvoj 
• Izdelava vadnice, ki vključuje izluščene naloge iz 

vseh enot, razvrščene po poglavjih.  
• Aplikacija, ki bi lahko omogočala, da bi si dijak 

sam izdelal nabor nalog, ki bi jih reševal, s kriteriji 
izbora, npr. po težavnosti, po vsebinskih sklopih, 
po časovni determiniranosti 

• Zbirka aktivnih slik,  
• Izdelava povezanega omrežja vseh enot,  
• Dostop z uporabniškim imenom in geslom,  



 


