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Zadeva Peta študija primera 

Uvod  
 
 
Študija prikazuje razvoj strokovnih delavnic na temo integracije 
mobilnih telefonov v poučevanje znanosti za skupino srednješolskih 
učiteljev znanosti (5 moških in 13 žensk) na Šri Lanki. Učitelji so bili 
izbrani na podlagi njihovih spretnosti pri uporabi telefona in 
navdušenosti nad uporabo telefona pri poučevanju, kar so pokazali v 
predhodno rešenem vprašalniku. Delavnica je potekala 3 dni 
(načrtovalni del), nato so usvojeno znanje vpeljali v razrede, čemur 
je sledila še ena delavnica za pregled. Na delavnici za načrtovanje so 
učitelji imeli praktično predstavitev uporabe mobitela pri 
poučevanju znanosti, ki ji je sledilo skupno načrtovanje priprav. 
Aktivnost so ovrednotili s kvalitativnim metodološkim pristopom, 
podatke pa so zbrali s pomočjo opazovanja in zapiskov na terenu. 
Podatke so analizirali s pomočjo NVivo8 (QSR International Pty Ltd., 
Victoria, Avstralija), programske opreme za analiziranje podatkov. 
Ker strokovno usposabljanje za učitelje ni bilo organizirano skupaj z 
delavnicama za načrtovanje in pregled, je bilo usposabljanje zelo 
koristno, saj je učiteljem pomagalo razumeti pedagoški potencial 
mobilnih telefonov in spremenilo njihovo mnenje glede same 
uporabe telefonov pri poučevanju.  
 
Delavnice: 
Delavnica za načrtovanje 
1. dan a) brainstorming srečanje, na katerem so ugotovili, kaj učitelji 
menijo o uporabi telefonov pri poučevanju in učenju. b) diskusija v 
skupini na podlagi PowerPoint prezentacije ‘’Uporaba mobilnih 
telefonov za poučevanje in  učenje’’. c) praktična delavnica, ki je 
učiteljem pokazala rabo mobilnih telefonov pri poučevanju znanosti. 
d) glavne aktivnosti: 4 delovne skupine; vsaka skupina je izbrala eno 
poglavje od 6-11 razreda (državni učni načrt), v katerega bi lahko 
vpeljali uporabo mobilnega telefona, pripravili so tudi načrt, kako bi 
to potekalo.  
2. dan a) skupinska razprava po ogledu PowerPoint prezentacije 
Shulmanovega pedagoškega modela, ki opisuje, kako učitelj oblikuje 
učni proces. Med razpravo so poudarili, katere vidike morajo 
upoštevati, če želijo v učno uro vključiti rabo mobilnih naprav. 
Razmišljali so, kako spretni so učenci z mobilnimi telefoni, kako 
dobro jih znajo uporabljati učitelji in katero tehnologijo izbrati za 
posamezne aktivnosti. b) vsaka skupina je pripravila načrt ure, 
upoštevajoč  Shulmanove stopnje modela. c) povratna informacija 
učiteljev, s pomočjo katere so izpilili učno uro. 
3. dan (teden dni po 2. dnevu) a) igranje vlog – eden od učiteljev je 
odigral načrtovano učno uro, ostali učitelji so bili učenci. b) 
skupinska razprava: na koncu vsake odigrane ure so kritično ocenili 



pedagoške prakse in uporabo tehnologije pri izvajanju teh praks. 
Delavnica za pregled: Na delavnici so učitelji predstavili svojo 
izkušnjo in zaključke. 
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Čeprav je potencial uporabe IKT in mobilnih telefonov v poučevanju 
dobro znan, je ena glavnih preprek pri njihovi uporabi učiteljeva 
nesamozavest pri rokovanju s tehnologijo.  Od leta 1994 je na Šri Lanki 
Ministrstvo za Izobraževanje vpeljalo številne pobude za vključitev IKT 
v proces izobraževanja. Kljub temu je razmerje med računalniki in 
učenci 1:130 in trenutno je večina IKT na šolah neustrezne. Stopnja 
uporabe mobilnih telefonov pa je visoka, saj je leta 2010 dosegla 70%. 
Mobilne naprave so tudi cenejše od računalnikov in večina učencev jih 
že zna uporabljati. Zato je bilo smiselno vpeljati mobilne telefone kot 
orodje v izobraževalni proces. Treba pa je poudariti, da učitelji na Šri 
Lanki večinoma niso seznanjeni z izobraževalnim potencialom mobilnih 
telefonov, sami tudi  slabo uporabljajo IKT tehnologijo.  
 

 

Zaključki  in 
priporočila 

Študija je pokazala, da je delitev strokovne delavnice na načrtovalni del 
in pregled omogočila temeljito pripravo na izvajanje učne ure v razredu. 
Na delavnici so učitelji  nadgradili znanje in veščine, ki jih potrebujejo za 
uporabo mobilnih telefonov v izobraževalnem procesu. Spodbudili so 
tudi učenčevo sodelovanje in utrdili veščini opazovanja in snemanja. 
Praktična delavnica je učiteljem omogočila, da so lahko raziskali 
potencial uporabe mobilnih telefonov v učnem procesu. Sodelovanje v 
skupinskih razpravah pa je izboljšalo možnosti strokovnega razvoja. 



 

 

 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 
 

 

 

 

 
Nastalo je spodbudno okolje, v katerem so lahko drug z drugim delili 
spoznanja in urili veščine. Kljub temu, da je bilo usposabljanje uspešno 
in so učitelji lahko vpeljali mobilne naprave v učni proces, se mora 
izvesti tudi nadaljnje raziskave, da bi ugotovili trajnost takega 
izobraževanja na Šri Lanki.  
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