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Nesočasno učenje
Učitelj učencem ustvari učno okolje, v katerem
lahko učenci delajo v svojem tempu in imajo
dovolj časa za učenje.

Sočasno učenje
Učitelji in učenci se srečujejo na daljavo v
realnem času v videokonferenčnih sobah ali
spletnih klepetalnicah.

Usmeritve učiteljem za
izobraževanje na daljavo
Manj je več

Nerealna pričakovanja

Učenci bodo za učenje doma zaradi različnih
dejavnikov verjetno porabili več časa kot v šoli,
zato bodite stvarni in sebi in učencem določite
prioritete (prednostne naloge).

Za vsak dan pripravite »šolsko učenje« in
»domače naloge« in zahtevate, da jih učenci
izpolnijo v kratkem časovnem obdobju.

Eksplicitna navodila

Nejasnost in ohlapnost

Podajte natančna navodila in opredelite časovni
okvir za dokončanje nalog in drugih učnih
opravil.

Podajanje dolgih, nejasnih pisnih navodil, ki jim
je težko slediti, dodeljevanje preveč ohlapno
opredeljenih nalog in drugih učnih opravil.

Natančno opredelite pričakovanja

Preveč odprte in nedoločene naloge

Natančno opredelite, kaj naloga zahteva, in določite
vsebino, obliko, dolžino itd. pričakovanega odziva
oz. izdelka (na primer: pripravite dve minutni zvočni
posnetek in pri tem upoštevajte navodila v spodnjih
točkah).

Dodeljevanje preveč odprtih, premalo
opredeljenih nalog in drugih učnih opravil (na
primer: pripravi posnetek o Luni, napiši sestavek
na temo onesnaženja ...).

Bodite empatični

Prekomerna delovna naravnanost

Določite razumne obremenitve,
omogočite učencem, da uravnotežijo delo s
povezavo in brez nje in da sodelujejo
z drugimi učenci.

Določite »šolsko delo«, ki mu sledi še
»domače«, ne da bi imeli v mislih učenčevo
dobro počutje.

Stalna in dosledna komunikacija

Razpršena komunikacija

Vsa navodila in naloge oz. učna opravila
posredujte preko dogovorjenega spletnega
okolja.

Nedosledna uporaba različnih platform in
orodij (npr. e-sporočila, ki jim
sledijo spletna učilnica, e-Asistent …).

Bodite dosegljivi v »uradnih urah«

Stalna pripravljenost

V dogovorjenih »uradnih urah« bodite na voljo za
podporo, vprašanja ali pojasnila preko dogovorjenega
spletnega okolja in komunikacijskih kanalov. Kar ni
nujno, lahko počaka do »uradnih ur«.

Na vsako elektronsko sporočilo odgovorite
takoj in si ne dovolite nobenega premora.

Spodbujajte odzive učencev

Enak pristop za vse učence

Omogočite učencem, da sporočajo o svojih
obremenitvah, čustvih, željah, individualnih učnih
potrebah in učnem tempu.

Pri izobraževanju na daljavo učenci ne morejo
izražati svojih izkušenj in učnih potreb in/ali nimajo
možnosti vplivanja na učenje, naloge, učni tempo,
zaradi česar so lahko preobremenjeni in vznemirjeni.

Spodbujajte utrjevanje in razširjanje znanja

Preizkušnje novih in nepreizkušenih
orodij

Izberite večpredstavnostna gradiva, ki jih vi in
učenci primerno obvladate ter podpirajo pomnjenje.
Z digitalnimi orodji ustvarite interaktivne učne enote.

Opredelite cilje učnih enot
Izberite večpredstavnostna gradiva, ki spodbujajo
pridobivanje in utrjevanja znanja. Z digitalnimi
orodji ustvarite interaktivne učne enote.
Uporabljajte orodja, ki jih vi in učenci ustrezno
obvladate.

Preizkušanje novih in nepoznanih orodij lahko
poveča verjetnost težav pri uporabi tehnologije,
tako učencem kot učitelju.

Naključne aktivnosti
Učence zaposlite z razpršenimi spletnimi
dejavnostmi in ne razmišljate o
ciljih, učnih dosežkih in vrednotenju znanja.
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