Klasično učenje, učenje na daljavo in spletno učenje
KLASIČNO UČENJE

UČENJE NA DALJAVO
SPOMOČJO RAČUNALNIKA

Informiranje pred vpisom
besedilo v publikacijah
reklamah
Pogodba o izobraževanju
Priprava študenta na študij
Učni proces
Značilnosti








Obisk predavanj
Obvezna udeležba na vajah
Raba klasičnih gradiv (na papirju ali v
e-obliki)
Predavatelj in mentor sta dostopna
osebno in preko e-pošte.
Vzorčne izpitne naloge so na voljo.
Ves učni proces poteka na šoli.i.
V referatu dela referent, ki je lahko
tudi svetovalec - tutor

Študenti imajo lahko možnost uporabe eučenja, a ni nujno.

SPLETNO UČENJE

Informiranje pred vpisom
besedilo v publikacijah
reklamah
vpisni postopek
Pogodba o izobraževanju
Priprava študenta na študij
Priprava študenta na študij
Učni proces
Učni proces
Značilnosti (gradiva v e-obliki,
e- pošta)












Učenje poteka po terminskem načrtu.
Predavanje kot uvod v učno vsebino
in kot priprava na izpit
Nekaj vaj kontaktno ostalo
"nadomestno", obvezna prisotnost
majhna
Gradiva dobi na spletni strani šole ali
na CD
Nastopa nov pedagoški delavec:
tutor, ki je študentov "skrbnik"
Predavatelj in mentor dostopna
predvsem po e-pošti
Za ekonomično velike skupine šola
organizira študijska središča dislokacije
Na šoli so le uvodna predavanja,
kontaktne vaje, izpiti
V referatu na sedežu šole deluje
koordinator tutorjev.
Medosebnih stikov je malo, a
obstajajo.

Značilnosti

















Učenje poteka po terminskem načrtu
Možnost preverjanja znanja pred,
med in po učenju – s ponovitvami.
Predavanje kot uvod v učno vsebino
in kot priprava na izpit
Vaje lahko potekajo s pomočjo
sočasnega dela študentov na
problemu
Gradivo študenta vodi po etapah
skozi snov, vmes so testiranja,
preko linkov prehaja v druga
okolja, uporablja internet kot
enciklopedijo in za iskanje
dodatnega študijskega gradiva …
Nastopa nov pedagoški delavec:
tutor, ki je študentov "skrbnik".
Poimensko znana oseba pomaga pri
računalniških težavah.
Predavatelj in mentor sta dostopna
predvsem po e-pošti
Predavanja se lahko skrčijo na 0
ur, vendar mora biti spletno okolje
dovolj učinkovito, da študenta pripelje
do pozitivna ocene.
Zagotovljeno naj bo komuniciranje
med študenti, šola tako vzpostavlja
tudi učno klimo – nadomeščanje
socialnega primanjkljaja.
Za ekonomično velike skupine šola
organizira študijska središča dislokacije
Na centralni šoli so le uvodna
predavanja in izpiti.
V referatu deluje koordinator tutorjev

Študent lahko preveri znanje
pred izpitom.
Predavatelj spremlja, kaj je
delal študent in mu to lahko
upošteva pri oceni
Tutor spremlja študenta in ga
po potrebi spodbuja in ve, kaj
potrebuje študent.
Pogoji za pristop k izpitu
Potek izpita
ŠOLSKA ADMINISTRACIJA

