Elektronski svet prodira v šole
Prvi učbenik za iPad Interaktivni pouk
se širi, financiranje gradiv še ni rešeno
gladkeje,
dodatnih vprašanj,
Ljubljana - Pri učbeniški poučenci hitreje najdejo pravo nalogo
man] je

litki letos ni nič novega, elektronski svet pa kljub temu počasi, a vztrajno prodira v šolski
prostor. Dobili smo prvi intraktivni učbenik za iPad, razvija-

jo se portali v podporo interaktivnemu pouku.
NEVENKA

žolnir

Strokovne evalvacije e-pouka po
prvem Jetu na ljubljanski Osnovni
šoli (OŠ) Prule še ni, toda izkušnje
s temi gradivi so očitno dovolj spodbudne. Prva generacija osnovnošolcev bo tudi v drugem razredu nadaljevala šolanje po novem sistemu,
z interaktivnimi medpredmetnimi
delovnimi zvezki in občasno uporabo tabličnih računalnikov.
Učiteljica na OŠ Prule Teja Razpotnik pravi, da se je novi način
zelo obnesel. »Spletni učbeniki in
delovni zvezki so zelo uporabni.
Vsako podrobnost povečamo čez
celotno tablo in tako lažje dosežemo
usmerjeno pozornost. Pouk poteka

Na ministrstvu

in se nanjo osredotočijo, so bolj samostojni. Tudi učenec z Aspergerje-

vim sindromom laže sledi pouku.«
Med negativnimi vplivi Razpotni-

kova omenja očitek, da je bilo precej
frontalnega pouka. Verjetno je to
predvsem vtis opazovalcev, ker so
to obliko uporabili na večini predstavitev dela z interaktivno tablo.
V založbi Rokus Klett, kjer so po
norveškem modelu razvili portal Izobraževalna dežela Lilibi (www.lilibi.
si) in učbeniški komplet Lili in Bine,
napovedujejo, da bo po novi metodi
v novem šolskem letu pridobivalo
znanje 40 odstotkov prvošolcev in
26 odstotkov drugošolcev.
»Spletni portal vsebuje več kot
tisoč enot multimedijskih vsebin
in omogoča prepletanje tiskanih in
e-gradiv v šolah. To je vmesna faza
do prehoda na e-gradiva,« je povedal regijski direktor skupine Klett
za vzhodno Evropo in Turčijo Rok
Kvaternik.
Predstavil je še eno možnost
uporabe e-gradiv, prvi osnovnošol-

pripravljajo uvedbo e-šolske torbice. FotoJure Eržen

ski učbenik za iPad Slovenščina za
vsak dan 7. Aplikacija je razvita v
Applovem okolju iBooks Author in
je obogatena različica uradno potrjenega klasičnega učbenika za sedmi razred osnovne šole. Učbenik je
v spletni trgovini lTunes na voljo od
junija in je za dobrih 30 odstotkov
cenejši. Ima sicer še nekaj pomanjkljivosti, kot je spremno besedilo v
angleščini pri nalogah za preverjanje znanja, a jih bodo poskušali čim
prej odpraviti.
Možnosti razvoja kakovostnih
e-gradiv je torej več. Učitelji bi morali imeti možnost izbire, pravijo
strokovnjaki. Koalicijska pogodba
na tem področju kaže drugačno
politiko, saj napoveduje postopno
znižanje amortizacijske dobe učbenikov v šolskih skladih in hkratno
podporo dveh konceptov, licenčno
razvijanje in državno financirane
e-učbenike. Na ministrstvu pravijo, da pospešeno pripravljajo uvedbo e-šolske torbice, kar srednjeročno pomeni digitalizacijo vseh
učbenikov.

