
 
 

Izjava za javnost 

 

Interaktivni pouk naravoslovnih predmetov že v vsaki drugi šoli 
 

Ljubljana, 25. avgust 2016 – Založba Rokus Klett je za novo šolsko leto pripravila zaključeno serijo naprednih 

interaktivnih učnih kompletov iRokus+ za naravoslovne predmete v osnovni šoli. Serija je v uredništvu založbe in v 

sodelovanju z National Geographicom nastajala tri leta. Za prihajajoče šolsko leto so se za uporabo vsaj enega od novih 

interaktivnih gradiv odločili učitelji na vsaki drugi slovenski šoli (219 šol, 49 %). Rezultati evalvacijske študije o uporabi 

prvega gradiva iz zbirke, ki je izšlo leta 2014 (Biologija 8 iRokus+), pričajo o pozitivnem vplivu na poučevanje in učenje. 

 

Serija iRokus+ ponuja zbirko osmih interaktivnih učnih kompletov za naravoslovne predmete v osnovni šoli: naravoslovje, biologijo, 

kemijo in fiziko. Izhaja iz koncepta kombiniranega učenja (blended learning) – ta tesno povezuje uporabo interaktivnih učbenikov 

in tiskanih zvezkov za aktivno učenje, ki so izdani v kompletu z interaktivnim učbenikom.  

 

Interaktivni učbeniki na www.iRokusPlus.si vsebujejo pregledno oblikovane interaktivne strani in omogočajo temeljito 

vizualizacijo vsebin po učnem načrtu, ključno za razumevanje učne snovi na področju naravoslovja. Vključujejo kar 5586 

vrhunskih multimedijskih in interaktivnih elementov, med drugim 497 kratkih videoposnetkov, pripravljenih posebej za potrebe 

pouka v osnovni šoli, 208 didaktičnih animacij in simulacij, več kot 2000 interaktivnih nalog, skoraj 2700 fotografij fotografov z 

vsega sveta, različne 3D-modele, didaktične igre, digitalne miselne vzorce in druge multimedijske gradnike. Interaktivni in 

multimedijski elementi ustvarjajo novo učno dinamiko in spodbudno okolje za raziskovalno učenje.  

 

Vsebine interaktivnih učbenikov spremljajo tiskani zvezki za aktivno učenje, ki z interaktivnimi učbeniki sestavljajo neločljivo celoto. 

Z izpolnjevanjem zvezka za aktivno učenje učenci sestavljajo lastne povzetke učne snovi (svoje lastne »učbenike«), koristne za 

samostojno ponavljanje in utrjevanje znanja. Tako serija iRokus+ ne zanemarja nenadomestljive vloge tiskanih gradiv ter pomeni 

rešitev ključnih izzivov, na katere opozarja domača in tuja stroka, ki presoja uvajanje digitalnih gradiv v šoli.  

 

Kompleti iRokus+ so nadgrajeni s sistemom za vodenje učnega procesa (Learning Management System), ki je plod sodelovanja 

Založbe Rokus Klett s strokovnjaki iz Laboratorija za telekomunikacije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Sistem je 

posebno spletno orodje, ki omogoča učinkovito sodelovanje učiteljev in učencev. Učitelju omogoča statistično spremljanje 

učenčevega dela in njegovih rezultatov, ustvarjanje spletnih testov, predavanj in drugih dokumentov, pošiljanje sporočil in obvestil 

učencem ipd. 

 

Kompleti prinašajo tudi dodatne možnosti za medpredmetno povezovanje. Z enim klikom znotraj posameznega učbenika je 

mogoče dostopati do sorodne vsebine v drugem učbeniku. Tako učenci laže dojamejo prepletanje različnih vidikov in povezanost 

predmetov. 

 

Evalvacijska študija o uporabi interaktivnih gradiv iRokus+ 

Evalvacijska študija je bila izvedena junija 2016, in sicer predvsem za interne namene, kot povratna informacija in podlaga za 

usmeritev nadaljnjega razvoja. Izvedla jo je dr. Katja Depolli Steiner s Filozofske fakultete v Ljubljani, ki se raziskovalno ukvarja z 

različnimi vidiki učiteljevega dela. Raziskava je obravnavala izkušnje učiteljev s kompleti iRokus+ za biologijo, ki so v uporabi že 

dve leti. Osredotočila se je na spremembe pri delu učitelja, pa tudi na spremembe v odnosu učencev do naravoslovnih vsebin, kot 

jih vidijo učitelji.  

 

Učitelji so v raziskavi poročali o pozitivnem vplivu uporabe kompletov iRokus+ na svoje delo in pozitivnem vplivu na delo učencev. 

Raziskava je na primer pokazala, da so učne ure po mnenju učiteljev od uvedbe interaktivnih učnih kompletov zanimivejše (o 

enakem ali boljšem stanju pričajo vsi udeleženci raziskave), dinamičnejše (o enakem ali boljšem stanju priča 97 % učiteljev) in bolj 

razumljive (97 %). Priprava učitelja na učno uro je časovno manj zahtevna (84 %) in manj obremenjujoča (89 %). 

 

Več informacij: 

Maruša Kmet, glavna direktorica Založbe Rokus Klett, GSM: 041 609 350, e-pošta: marusa.kmet@rokus-klett.si  
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