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Na OŠ Prule ob sodelovanju z Založbo Rokus Klett

uvajajo novo obliko poučevanja prvošolcev
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Medtem ko nekateri pri učenju
najmlajših še vedno prisegajo
na črno tablo, škripajočo kredo
in zvezek, imajo drugi učenci v
Sloveniji pouk tudi s pomočjo

sodobnih interaktivnih
e-učbenikov. Ali in kdaj bo to
standard za vse?
Na osnovni šoli Prule v Ljubljani, ki jo vodi ravnatelj Dušan Mere,
bodo danes prikazali model pouka v
prvem razredu, pri katerem učitelj
in učenci poleg tiskanih učbenikov
uporabljajo tudi nov e-učbenik in
spletni učni portal Lilibi.si Založbe
Rokus Klett na beli tabli ter tabličnih računalnikih. Gre za prvi vseobsegajoč interaktivni e-učbenik
v Sloveniji, ki ga lahko uporablja
cel razred vse šolsko leto in za vse
predmete, pravijo v založbi. Dodajajo, daje medpredmetni učbeniški
komplet Lili in Bine nastajal pod
vodstvom razvojne psihologinje
Ljubice MarjanovičUmek. Gre za
to, da se ne poučuje vsak predmet
zase, ampak so štirje učbeniki oziroma delovni zvezki (tiskani starše

uporabo e-učnih gradiv in portala Lilibi.si ta znaša letno devet evrov na
učenca. V tej ceni je letos vključena
tudi aktivacijska koda vsakemu učencu za dostop in uporabo portala od
doma Staršem, katerihotrocivšoline
uporabljajo gradivte založbe, paponujajo naročnino za domačo uporabo
portala za 28 evrov na leto (oziroma
za Telemachove naročnike 24 evrov).
Za zdaj so razvili učne multimedijske
vsebine zaotroke vvrtcih in vprvem
triletju osnovne šole. Letos je v prvi
razred sedlo okoli 18 tisoč otrok, od
tegajih okoli tri tisoč uporablja medpredmetne učbenike Rokusa Klett,
okoli tisoč njihov e-učbenik prekbele
table v šoli, manjšina pa tudi tablične
računalnike.
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Založba vložila 150 tisoč evrov

stanejo skupaj 28 evrov) razdeljeni
po letnih časih in vključujejo vse
predmete v prvem razredu.

Rok Kvaternik, regijski direktor
skupine Klett za vzhodno Evropo
in Turčijo, pravi, da so učbenike in
e-vsebine v celoti razvili ob pomoči
domačih strokovnjakov in avtorjev,
spletno rešitev pa so kupili od založbe
GyldendalNorskForlagizOsla»Projekt
smo razvijali tri leta, vanj smo vložili
prek 150 tisoč evrov. Denimo na Norveškem je nastanek podobnega spletnega
učnega portala sofinancirala tamkajšnja
vlada, na našem ministrstvu za šolstvo
pa sploh ne razumejo, za kaj gre,« je
kritičen Kvaternik.

Licenčnina letno devet evrov
na učenca

Lukšič zavrnil sodelovanje?
Dodaja še, da je ministrstvo za šol-

Založba Rokus Klett je učencem
OŠ Prule to šolsko leto posodila tablične računalnike. Solaoziroma ponekod
starši pa plačajo licenčnino za šolsko

stvo dobilo ponudbo za sodelovanje
pri Lilibi.si in bi lahko za 45 tisoč
evrov odkupili pet tisoč licenc za otroke vprvem razredu, »paje sam mini-

ster Igor Luksič ostro zavrnil kakr-

šnokoli sodelovanje z našo založbo«.
In kako na ministrstvu ocenjujejo novo obliko pouka na OŠ Prule?
»Tovrstne pobude šol z zanimanjem
spremljamo, saj menimo, da bodo
pripomogle pri oblikovanju rešitev
v nadaljnji podpori uporabe IKT v
šolah.« Na vprašanje, ali in kdaj bodo
podobno raven pouka omogočili vsem
učencem, niso odgovorili. Pravijo pa,
da spodbujajo uporabo in sofinancirajo e-gradiva, ki so vsem na voljo
brezplačno, izobraževanja učiteljev
in tehnično opremljanje šol, dogovarjajo pa se tudi za sodelovanje z
laboratorijem za telekomunikacije
pri fakulteti za elektrotehniko.

Doslej zapravljenih
10 milijonov evrov
Spomnimo, dosedanji ne preveč
uspešni poskusi učnih e-gradiv, ki
se v večini osnovnih šol malo uporabljajo, so bili večinoma namenjeni
za nekaj deset ur na leto in zgolj pri
posameznih predmetih. Ministrstvo
za šolstvo in šport je za odkup teh
e-učnih gradiv od leta 2006 do 2008
namenilo skoraj 10 milijonov evrov,
posel so pograbili razni programerji,
espeji, inštituti in posamezne šole,
medtem ko se resni založniki učbenikov za sodelovanje niso odločili,
saj je ministrstvo vztrajalo pri odkupu avtorskih pravic za vselej. Za
kakršnekoli druge modele, denimo
licenčnine, kot jih poznajo v skandinavskih državah ali Franciji, odslej
pa tudi pri nas, paje bilo ministrstvo
doslej gluho.
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Otroško navdušenje nad računalniki lahko učitelji in starši izkoristijo tudi za zabavno učenje prek spletnega učnega portala.

� Založnik Rok Kvaternik (zgoraj) pravi, daje šolski minister Igor Lukšič »ostro zavrnil kakršnokoli sodelovanje z našo založbo«, ko so mu predlagali licenčnino za e-učbenik. Nekatere osnovne šole in starši se zanj kljub temu že odločajo.

