UČENJE NA DALJAVO

KAJ JE UČENJE NA DALJAVO?


Na osnovi telepatije naj bi ga že od prazgodovine naprej
razvijali in uporabljati Aborigini v Avstraliji.



Učenje na daljavo je oblika izobraževanja, za katerega je
značilno, da sta učitelj in učenec v procesu izobraževanja
prostorsko, lahko pa tudi časovno ločena.



V sodobnem času so ga s pomočjo CB radijskih postaj, radia
in pošte najprej začeli uporabljati kot orodje za izobraževanje
v redko poseljenih območjih Kanade in Avstralije – velika
oddaljenost med naselbinami in kraji in vremenske razmere ob
določenih letnih časih.

PREDNOSTI IN SLABOSTI UČENJA NA DALJAVO
Prednosti:


Učeči in učitelj skupaj načrtujejo urnik in tempo dela;



lastna izbira časa in kraja učenja;



prihranek časa in denarja;



učenje na podlagi reševanja problemov, kar poveča kreativnost
posameznika;



o določenih vprašanjih imajo učeči več časa za premislek,
preden odgovorijo;



vprašanja lahko postavijo, ne da bi čakali da pridejo na vrsto;



zanimivejši način učenja v primerjavi s tradicionalnim.

SLABOSTI UČENJA NA DALJAVO


slabši nadzor nad učencem - potrebna je učenčeva samodisciplina - STAROST



pomanjkanje socialnih stikov;



usposobljenost sodelujočih (učiteljev, učencev) za uporabo tehnologije;



usposobljenost učiteljev za pripravo vsebin, saj se te zelo razlikujejo od priprave
klasičnih izobraževalnih vsebin;



vprašanje preverjanja znanja

Še nekatere DRUGE SLABOSTI, ki v našem primeru niso tako relevantne


cena posameznih tehnologij, opremljenost učencev;



morebitni kvarni vplivi tehnologije - sedenje pred zaslonom;



vprašanja avtorskih pravic, zasebnosti, varnosti in preprečevanja goljufij;
.

POGOSTA ORODJA ZA UČENJE NA DALJAVO
Za e-izobraževanje se uporabljajo različna orodja, ki jih vsi mladoletniki poznajo
ali uporabljajo.
E-pošta


E-pošta (E-mail) ali elektronska pošta je eden najpomembnejših in
najpogostejših načinov komuniciranja. Je način sestavljanja, sprejemanja in
pošiljanja sporočil preko interneta. Poleg spleta je najpogostejša internetna
storitev. Z e-pošto lahko pošiljamo različne dokumente, tako da je zelo
uporabna za e- izobraževanje.

Klepetalnica (Chatroom)


S Klepetalnico je druga metoda, izmenjujemo podatke in se družimo z
ostalimi udeleženci. Komuniciranje poteka na internetu, preko omrežja in je
enostavno za uporabo.



Klepetalnice se ločijo glede na temo ali starostno skupino. V razpravah lahko
sodeluje veliko uporabnikov, vendar so mogoči tudi pogovori med dvema
uporabnikoma. Takemu klepetu pravimo privatno klepetanje. Klepet ima
svoj jezik, bonton in kulturo.



V dobri klepetalnici morajo biti jasno določeni pogoji delovanja in bontona,

POGOSTA ORODJA ZA UČENJE NA DALJAVO
Komunikacija s pomočjo videokonferenc


Zadnje čase so za spremljanje predavanj najbolj pogoste
videokonferenčne povezave. Pogoj je možnost uporabe
videokonferenčne tehnologije. Za vključitev v preprosto
videokonferenco potrebujemo poleg računalnika le še prenosno ali
vgrajeno kamero in program, ki ga lahko dobimo brezplačno na
spletu.



Skoraj vse klepetalnice (npr. SKYPE, NetMeeting) nam poleg pisne
komunikacije (tipkanje sporočil) omogočajo tudi audio /video
komunikacijo, kar je zelo koristno, saj slika velikokrat pomeni več kot
tisoč besed.

POGOSTA ORODJA ZA UČENJE NA DALJAVO
.

Skupinska razprava ali forum


Forum je debatni krožek, kjer uporabniki izmenjujejo mnenja. Teme v forumu
lahko ponavadi berejo vsi uporabniki z dostopom. Razpravljajo lahko v forumu
tisti, ki se registrirajo in prijavijo, »anonimneži« oziroma neprijavljeni pa največkrat
ne.

Spletna učilnica


Spletna učilnica je prostor, v katerem se srečata učitelj in učenec. Delo med
njima je lahko v živo ali ne. Preko spletnih učilnic si lahko dopisujemo s pomočjo
e-pošte, lahko objavljamo na forumih ali klepetamo v klepetalnici.
Najpomembneje pa je, da preko učilnice dobivamo gradiva in informacije za
učenje.

KAKO OMILIMO SLABOSTI UČENJA NA DALJAVO?


Opremljenosti in urejenost učnega okolja, ustrezno izbrano orodje



Jasen urnik, strukturiranost temeljnih rutin učenja na daljavo



Točno določen bonton in način sporočanja, komuniciranja



Jasna in razumljiva navodila pred vsako enoto učenja na
daljavo



Primeren izbor in organizacija učnih gradiv: problemsko učenje,
samostojno učenje, ustrezna količina gradiv, jasno postavljeni roki



Prisotnost učitelja za dodatna pojasnila, pomoč: klepetalnica,
forum, konferenca



Evalvacija in povratna informacija

MENTOR/UČITELJ v vlogi strokovnjaka in predvsem potrpežljivega
MOTIVATORJA: Vsaka novost terja nekaj časa, da zaživi!

