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Zadeva  Uporaba tabličnega računalnika pri pouku naravoslovja 

Uvod Študija primera se je osredotočila na uporabo mobilne tehnolo

gije, zlasti tabličnega računalnika, ki je uporabno orodje v učilni

ci. Raziskovalci so hoteli zagotoviti strokovni razvoj in nenehno 

podporo 4 učiteljem naravoslovnih predmetov v srednji šoli, da 

bi uporabili tablične računalnike. Cilji projekta so bili spodbuditi 

učitelje, da strokovni razvoj vzamejo v svoje roke in za potrebe 

pouka uporabijo tudi mobilno tehnologijo. 

Vrsta ustanove Oddelek za znanost in naravoslovje v podeželski srednji šoli 

v ZDA 

Metodologija  Poučevanje in učenje z mobilnimi napravami v učilnici in na 

spletu 

Izobraževalec Učitelji v šoli 

Uporabljeno orodje Spletno učno okolje 

Glavni izzivi in ključni   

dejavniki uspeha 

Med izvajanjem študije je bilo očitno, da je nenehna podpora u

čiteljem (s strani raziskovalcem) po začetnem usposabljanju, za

gotovila močen motiv in dobro povratno informacijo, da so nad

aljevali z uporabo tabličnega računalnika. To je bil ključni uspeh

. Glavni izziv je bil, da bi učitelji postali samozavestni pri uporab

i tabličnega računalnika kot pedagoškega orodja s svojimi dijak

i. 

Učitelje je tudi skrbelo, da dijaki ne bodo lepo ravnali s tablični

mi računalniki in se jim bo zdelo, da uporabljajo telefon, ne pa r

ačunalnik. Posledično ne bodo imeli volje, da bi resno sodeloval

i pri učnem procesu. 

Z začetnim usposabljanjem so raziskovalci učiteljem predstavili 

uporabo tabličnega računalnika in jim uredili nastavitve ter ustv

arili račun za iTunes. V naslednjem koraku smo učiteljem zagot

ovili ves potrebni digitalni material in osnovno vodenje po neka

terih aplikacijah, ki so povezane z naravoslovjem. Te aplikacije s

o naložili na učiteljske naprave in tako prihranili čas. Glavni nam

en je bil, da smo dijake seznanili z novimi aplikacijami, da bi še 

naprej raziskovali nove stvari in ocenjevali nove podatke. 



 

 

 

 
 

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. 
 

Učitelji sprva niso bili pretirano samozavestni. Po drugi strani p

a so hoteli prilagoditi svoje tablične računalnike svojim učnim u

ram. Dijaki so morali na svojih napravah izpolniti spletni kviz. U

čitelj je s pomočjo aplikacije prikazal kemijski pojem in z dokum

entno kamero svoj zaslon projiciral pred razredom. Ob koncu u

re so imeli še drugi kviz in na koncu so se vsi strinjali, da je bila 

učni proces zaradi uporabe različnih mobilnih naprav precej us

pešni. 

 

Zaključki in priporočila Poizkus je pokazal, da je učna ura, ki jo spremenimo s pomočjo 

IKT orodja, zanimiva in dijaki so bolj motivirani ter bolj sodeluje

jo.  

Glavno tveganje je, ali bodo dijaki pokazali dovolj zrelosti pri u

porabi naprav in ne le mislili, da odkrivajo nekaj uporabnega, te

mveč bi resno izkoristili to priložnost.  

 

V ozir je treba vzeti še visok strošek tabličnega računalnika, saj j

e stroškovno primerljiv računalniku ali dvema osnovnima preno

snikoma. 

 

Na koncu pa še najpomembnejša stvar, in sicer, koliko dijakov i

ma na voljo napravo: učitelji so mnenja, da je brez tega nemog

oče nadaljevati poučevanje in učenje z mobilnimi napravami. 
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