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Izobraževanje dijakov na daljavo pri slovenščini
Sinopsis
Članek predstavlja razvojno nalogo, njen namen, cilje in vsebine.
Ključne besede
Izobraževanje dijakov na daljavo, eListovnik

Izobraževanje dijakov na daljavo je razvojna naloga, ki poteka na Zavodu Republike Slovenije za
šolstvo od leta 2016 do 2018. Namen naloge je oblikovanje učinkovitega izobraževanja dijakov na
daljavo, ki bi dijakom, odsotnim od pouka zaradi športa, bolezni, umetniškega udejstvovanja,
raziskovanja …, omogočilo stik s šolo.
Razvojna naloga se je poskusno začela že leta 2010, ko so bila pripravljena gradiva za slovenščino za
2. in 3. letnik, objavljena pa so bila na spletni strani, od koder so bila v začetku leta 2015 prenesena
na novo spletno stran http://jazon.splet.arnes.si/.

1. slika: portal Jazon
V razvojno nalogo sem februarja 2016 vstopila kot urednica in recenzentka e-gradiv za slovenščino. S
štirimi profesoricami slovenščine, članicami projektnega tima, si v okviru naloge do leta 2018
prizadevamo oblikovati ustrezen predmetni izvedbeni kurikul z e-gradivi za izvajanje izobraževanja na
daljavo, ob tem pa posodobiti obstoječa gradiva tako, da bodo dijakom, ki se izobražujejo na daljavo,
omogočila samostojno učenje ter sprotno spremljanje in vrednotenje znanja po načelih formativnega
spremljanja in preverjanja znanja.

S kolegicami Marijano, Ireno in Katarino sem se prvič srečala spomladi leta 2016. Razdelile smo učne
sklope, ki so jih pripravile po konceptu spletnih nalog. Do decembra 2016 so profesorice oddale vsa
e-gradiva za prvi letnik, jaz pa sem posodobila in pregledala vsa stara gradiva, da smo se na našem
drugem sestanku, spomladi 2017, lahko dogovorile, kako bomo do konca letošnjega leta pripravile
vsa gradiva za gimnazijo. Trojici se je pridružila še Maruša.
Gradiva omogočajo uporabo različnih mobilnih naprav in ali naš poskus deluje, profesorice sproti
preverjajo, sproti razvijajo in preizkušajo ustrezne didaktične in učne strategije izobraževanja na
daljavo, hkrati pa razvijajo model učinkovitega izobraževanja na daljavo.
Ker je velik del didaktičnega modela izobraževanja na daljavo pripravljen, so mi kolegice omogočile
vpogled v eListovnik, s pomočjo katerega model preizkušajo. Na ta način mi omogočajo spremljati
učinkovitost izobraževanja, sama pa lahko evidentiram potrebe in želje učiteljev in dijakov, kar nam
bo omogočilo pripravo izhodišč za nadaljevanje dela.

2. slika: eListovnik (samostojno učenje po načelih FS)

3. slika: eListovnik (povratna informacija)

Vsa gradiva so skladna z učnim načrtom za gimnazije, pripravljena so celostno, tako, da pokrivajo cilje
in vsebine tem iz učnega načrta, zasnovana so na različnih zahtevnostnih ravneh. Navodila so
zapisana v različnih barvah, raba barv je pojasnjena, vse naloge pa so osredotočene na bistvo, ključno
v učnem sklopu.

4. slika: gradivo na portalu Jazon

Dijak v nalogi najde navodila za izvedbo naloge. Navodila so sestavljena po načelih formativnega
spremljanja in preverjanja. Učni cilji izhajajo iz učnega načrta, kriteriji uspešnosti iz ciljev, dijak najde
vire, zapisan je okviren čas, ki ga potrebuje za učenje. Nekatere naloge mu priporočajo celo, katero
bralno učno strategijo naj uporabi (časovni trak, miselni vzorci, Vennov diagram), da bo čim bolj
uspešen, navodila za (samo)vrednotenje pa mu omogočajo formativno spremljanje in vrednotenje
znanja.
Na spletišču so objavljeni delovni listi, ki dijaku omogočajo samostojno učenje, z njimi lahko preveri
svoje znanje. Nekatere naloge vključujejo multimedijske elemente, tiste naloge, ki se naslanjajo na
rabo e-učbenika, so bolj celostne in interaktivne. Razmišljamo, da bi katero od težjih tem posnele v
obliki razlage in dodale povezavo do posnetka.
Dijak lahko s pomočjo delovnih listov načrtuje učenje po načelih formativnega spremljanja in
vrednotenja znanja z uporabo zavihka Moje učenje v eListovniku, s pomočjo nalog, zasnovanih na
podlagi e-učbenika, e-gradiv, dodatnih virov …, svoje znanje lahko preveri s pomočjo nalog na
delovnem listu, ki so zasnovane na različnih ravneh, svoje znanje pa ovrednoti s pomočjo kriterijev
uspešnosti.

5. slika: gradivo na portalu Jazon
Čas resnično neizmerno beži, hkrati pa nam prinaša vsak dan kaj novega. Ne ravno rosno mladi si na
začetku svoje poklicne kariere niti predstavljali nismo, kakšno vlogo bo pri pouku čez nekaj let imela
informacijska tehnologija. Danes si življenja brez nje ne znamo več predstavljati.
IKT dijakom, odsotnim od pouka, omogoča, da se vsebine naučijo samostojno, delo v eListovniku pa
sistematičnost in preglednost gradiv. A je ob vsem tem, kot v svojem članku, ki na podlagi
življenjskega primera pokaže uporabnost IKT, opozarja kolegica Marijana Klemenčič Glavica, učitelj še
vedno nujno potreben. Njegove vloge v razredu, njegovega dela z mladimi, v to sem prepričana, ne
bo mogel nadomestiti še tako izdelan in izpopolnjen stroj.

