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Šolanje na daljavo
Andrej Flogie, doc. dr., je direktor Zavoda Antona Martina Slomška, predstojnik oddelka za

tehniko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru ter svetovalec za področje digitalizacije
izobraževanja v kabinetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je vodja več raziskovalnih
projektov, med katerimi je tudi Inovativna pedagogika.

Izkušnje učencev, dijakov, staršev, učiteljev in drugih strokovnjakov
s področja psihologije, pedagogike in didaktike kažejo, da je vpliv epidemije
(SARS-CoV-2) na izobraževalni sistem in vse njegove deležnike izrazitejši, kot smo sprva pričakovali.
Spremembe so vidne že sedaj, saj je bilo zaradi izrednih razmer potrebnih kar nekaj prilagoditev v načinu
izvedbe pouka, pri navezovanju socialnih stikov, druženju, inovativnih pristopih k poučevanju, vlogi
družine, vlogi tehnologije ipd. V zadnjem obdobju na področju izobraževanja tako nismo priča le reševanju
trenutne situacije, temveč smo na vlaku transformacije izobraževanja, ki se odvija v različnih segmentih in
bo vplivala na družbo prihodnosti.
Spremenjeno učno okolje, nove generacije
mladostnikov ter izrazit vpliv digitalizacije
tlakujejo pot sodobni družbi na vseh področjih. Izobraževalni sistem vsake države
predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti. Spremembe običajno zelo
počasi prihajajo v šole, saj je šolski sistem
eden izmed večjih v vsaki družbi, zato ga je
nemogoče spremeniti čez noč. Tesna povezanost izobraževalnega sistema z zgodovino
in razvojem posamezne družbe predstavlja
enega izmed ključnih razlogov za njeno
uspešnost. Skupna značilnost uspešnih izobraževalnih sistemov je tudi ravnovesje
med tradicijo ter sposobnostjo fleksibilnega
prilagajanja aktualnim družbenim trendom.
Večina strokovnjakov s področja izobraže-
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vanja se danes strinja, da je uvajanje sprememb v izobraževanje nujno, če naj bo
šola tista, ki bo pomagala reševati izzive
21. stoletja. Znanja, ki so bila temelj osebnega in družbenega napredka v 19. in 20.
stoletju, ne zadostujejo več in videti je, da
naj bi bile kompetence, ki omogočajo vseživljenjsko izobraževanje in prilagajanje na
hitro spreminjajoče se okoliščine, odgovor
na konkurenčni boj posameznika in z njim
tudi družbe v globalnem svetu. Ken Robinson pravi: »Smo najštevilčnejše človeško
prebivalstvo, ki je kdaj naseljevalo Zemljo,
in številke naglo rastejo. Digitalne tehnologije preoblikujejo naše delo, igro, mišljenje,
čutenje in medsebojne odnose. In ta revolucija se je šele začela. Stari izobraževalni

sistemi niso bili načrtovani s tem svetom v
umu. Če jih bomo izboljševali z dviganjem
konvencionalnih standardov, se ne bomo
mogli spopasti z izzivi, ki so pred nami«
(Robinson in Aronica, 2015). Razvijanje,
preizkušanje ter implementacija sodobnih
didaktičnih konceptov in modelov so tako
že nekaj časa stalnica šolskega prostora v
Evropi in Sloveniji, kar se je v času epidemije izkazalo kot prava pot. Po drugi strani
pa tudi spremenjene družbene, tehnološke
in gospodarske okoliščine zahtevajo spremembe v izobraževanju, kjer tehnologija
postaja eden izmed vedno bolj samoumevnih dejavnikov poučevanja in učenja. Če večina učiteljev nima večjih težav pri uporabi
tehnologije, ko se pripravljajo na pouk, pa
so razmere drugačne, kadar uporabljamo
tehnologijo v podporo procesu poučevanja
in učenja. Ustvarjanje učnih priložnosti, v
katerih bodo učenci lahko pridobivali nova
znanja in razvijali svoje kompetence, od večine učiteljev zahteva drugačen način razmišljanja in načrtovanja pouka (Flogie in
Aberšek, 2019). Slovensko šolstvo je na poti
digitalnega opismenjevanja in razvijanja digitalnih kompetenc že od konca prejšnjega
stoletja, vendar so bili ti premiki počasni,
najprej omejeni na posamezne učitelje, nato
šole, kjer so nekateri ravnatelji to vključili v
svojo vizijo, in v zadnjem desetletju na šole,
ki so vključene v različne projekte. MIZŠ je
prepoznalo potrebo po digitalizaciji šole in
predvsem po usposabljanju učiteljev in jo
podprlo z različnimi projekti, kot so npr.
Vzgoja, junij 2021, letnik XXIII/2, številka 90

5

