Na osnovni šoli Prule so predstavili prvi interaktivni medpredmetni učni paket pri nas
Petra Mlakar

-

Navdušeni vzkliki učense slišali v učilnici, ko je
učiteljica napovedala delo s tabličnimi računalniki. Uporablja jih en razred, torej 19 prvošolcev na osnovni
šoli Prule v Ljubljani. Prek njih uporabljajo prvi interaktivni medpredmetni učbeniški komplet, ki ga je
založba Rokus Klett intenzivno razvijala tri leta. Poleg klasičnega tiskanega gradiva vključuje komplet tudi
elektronske učbenike in spletni izobraževalni portal LilibLsi, za katerega je treba plačati letno uporabnino.
Ljubljana
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V praksi je uporaba učbeniškega
kompleta videti takole. Učiteljica je
nalogo s pomočjo učencev reševala
na interaktivni tabli. Učenci so s
pisalom prave barve povezovali
predmete in predale iste barve pred
tablo z virtualnimi barvicami, v svojih tiskanih delovnih zvezkih pa z
barvicami. Potem so delovne zvezke
odložili in žoge različnih barv na
tabličnih računalnikih razporejali v
koše z napisom ustrezne barve. Letošnje šolsko leto se po podatkih založbe Rokus Klett z novim učnim gradivom uči že več kot 2500 prvošolcev.
»Naš namen ni gledat nazaj, ampak naprej,« svojo odločitev o preizkušanju takšnega učbeniškega kom-
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Ko je učiteljica
med poukom
napovedala delo
s tabličnimi
računalniki, so
bili učenci
navdušeni.

pleta pojasnjuje ravnatelj omenjene
osnovne šole Dušan Mere. Čeprav po
njegovem slovijo kot tradicionalno in
oprezno strokovno vodena šola, imajo pred očmi učence, ki bodo leta
2030 hodili v službo. Sicer si takratnega sveta ni mogoče predstavljati,
lahko pa sledijo sodobnim pristopom dela v šoli. Zaveda se, da so
mladi šolarji od njega drugačni, a
njegov pogled na življenje ne sme
biti zavezujoč, takšna gradiva pa po
njegovem predstavljajo povezavo
med starejšo in mlajšo generacijo.
»Nič se ni spremenilo drugega kot
medij, ki daje ogromno možnosti. Vsi

cilji, ki jih moramo doseči, bodo
doseženi.« Mere pravi, da so tudi
učiteljice nad novostjo navdušene, in
tako bodo po preizkušanju gradiv

skušali ohraniti, kar je dobro, in
izločiti, kar je slabo.
Interaktivni elektronski učbeniški
komplet je po besedah glavne direktorice Založbe Rokus Klett Maruše
Kmet največji projekt v dvajsetih
letih njihovega obstoja. Ustreza
vsem zakonskim zahtevam, zato ga
je potrdil tudi strokovni svet za splošno izobraževanje. Ogromna avtorska ekipa ga je po besedah Roka
Kvaternika, regijskega
direktorja
skupine Klett za vzhodno Evropo in
Turčijo, pripravljala skoraj v popolni
tajnosti. A zaradi številnih reform, ki
so si sledile druga za drugo, so ga
morali stalno spreminjati. Tako Mere
kot Kvatemik sta bila kritična do
učbeniških skladov.

Za šolarje brezplačni
slovnični pregledovalnik
V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo so se v podjetju Amebis odločili, da
omogočijo brezplačno uporabo slovničnega pregledovalnika Amebis Besana
(http://besana.amebis.si) tudi na domačem računalniku. Ugodnost velja
za učence, dijake, učitelje, profesorje in zaposlene v šolstvu. Licenca velja
do konca šolskega leta 2011/2012 in obsega tudi morebitne nadgradnje
omenjenega programa. »Enako možnost bomo skupaj z ministrstvom za
visoko šolstvo ponudili tudi študentom in profesorjem visokih šol. Ker
menimo, da uporaba slovničnega pregledovalnika Amebis Besana prispeva
k ohranjanju in razvijanju slovenskega jezika, smo prepričani, da bodo
mnogi izkoristili to ugodnost,« so nam sporočili iz omenjenega podjetja.

