
Tehnologija lahko izobraževanja oplemeniti
E-poučevanje Interaktivno multimedijsko izobraževanje (IMI)
spreminja načine podajanja snovi pa tudi prostorski in časovni okvir
Informacijska infrastruktura
in storitve se selijo v računal-
niški oblak; vedno več velikih
svetovnih univerz ponuja od-
prte spletne tečaje, v Sloveni-
ji pa, kljub veliko lastnega zna-
nja, še vedno ostajamo brez
enotne vizije na področju in-
teraktivnega multimedijskega
izobraževanja.

Miran Varga

Skokovit razvoj informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij zadnjih
nekaj desetletij je pri spreminjanju
tako rekoč vseh področij človeko-
vega življenja in delovanja povzro-
čil tudi spremembe na področju
izobraževanja oziroma pri razvoju
sistemov elektronskega izobraže-
vanja in drugih IKT-podprtih uč-
nih pripomočkov.

Osnovni sistemi in platforme
90. let prejšnjega stoletja so se do
danes razvili v celovite rešitve
interaktivnega multimedijskega
izobraževanja (IMI). Glavni zna-
čilnosti sodobnih tehnoloških
izobraževalnih platform sta zdru-
ževanje najrazličnejših oblik gra-
div in medijskih oblik (besedilo,
fotografije, grafi, skice, zvok, video
...) ter usmerjenost v aktivno upo-
rabniško, izkušnjo. Sposobnost po-
mnjenja in uspešnost razumevanja
neke tematike sta veliko boljši, če
so predstavitvi dodane vsebine,
ki jih »gledamo in slišimo« ter ne
le »beremo«, obenem pa lahko na
potek učne aktivnosti neposredno
vplivamo.

Poleg spremenjenih načinov po-
dajanja snovi sta se v izobraževal-
nem sistemu povsem spremenila
tudi časovni in prostorski okvir.
Uporabniki danes do izobraževanj
dostopajo kadar koli in od koder
koli. Za rešitve strokovnjaki IMI
priporočajo odprtost, saj je cilj
omogočanje preproste izdelave in
dodajanja vsebin, ki delujejo na
vseh terminalih (od klasičnega
računalnika, tabličnih terminalov
in pametnih mobilnih telefonov).
Poleg tehnološkega vidika je seve-
da zelo pomemben tudi pedagoški/
strokovni vidik.
S tehnologijo se spreminja
tudi vloga učitelja

Sistemi IMI povsem spreminjajo
videz in obliko klasične učilnice
ter vlogo učitelja. Učilnica, ki je bila
nekoč edini prostor posredovanja
znanja učencem, danes postaja sti-
čišče vseh udeležencev izobraže-
valnega procesa, ki nujno ne zah-
teva njihove fizične navzočnosti.
Učitelj je v sodobnem sistemu IMI
neke vrste izobraževalni menedžer
ali moderator, saj upravlja vsebine
izobraževalnega sistema ter hkrati
nudi vso mentorsko in pedagoško
podporo udeležencem. Pomemb-
no je, da so odzivi učitelja/mentor-
ja hitri in prilagojeni posamezne-
mu uporabniku ter da so učitelji
vešči uporabe vseh možnosti, kijih
tehnološki sistem omogoča.
Sodobne rešitve IMI vključujejo
in povezujejo ter izkoriščajo pred-
nosti družabnih omrežij, s čimer
ohranjajo uporabnikove družabne
stike, navade in krog prijateljev, kar
izobraževanje spreminja v družab-
no, prijetno in lahko tudi zabavno
aktivnost. Med zanimive in močne
svetovne trende, predvsem v uni-
verzitetnih okoljih, spadajo odprti
spletni tečaji (angl. MOOC - Mas-
sive Open Online Courses), ki jih
ponujajo eminentne univerze, tako
da poljubnim zainteresiranim upo-
rabnikom z vsega sveta omogočajo
brezplačen dostop do zanimivih
predmetov, hkrati pa zagotavljajo
mentorsko podporo, testiranje in
različne druge oblike preverjanja
znanja. Dostop do predmetov je
brezplačen, končno certificiranje,
ki ga omogočajo posamezne uni-
verze, pa je plačljivo. Prenos znanja
se na ta način globalizira, razvita
univerzitetna in šolska okolja pa
resno vstopajo na trg IMI.

S tehnološkega stališča kot po-
membno značilnost, ki vpliva na
razvoj rešitev IMI, lahko štejemo
selitev informacijske infrastruktu-
re ter storitev v računalniški oblak,
ki je zanimiva predvsem za manjše
izobraževalne in druge institucije,
saj jim omogoča hiter in poceni
dostop do IMI ter uporabo rešitev,
ki bi sicer za ta okolja predstavljala
prevelik zalogaj.

V Laboratoriju za telekomuni-
kacije Fakultete za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani (LTFE) so
razvili sistem za IMI in ga nato še
nadgradili v enotno multimedijsko
platformo E-CHO 3.0 (www.e-cho.
org) v oblaku. Prek sodelovanja s

partnerji iz gospodarstva, vodilni-
mi na področju načrtovanja in im-
plementacije interaktivnih multi-
medijskih vsebin in učbenikov ter
uvedbe podpornih kadrovskoin-
formacijskih sistemov zagotavljajo
rešitve za poslovna, šolska in uni-
verzitetna okolja, ki so prilagojene
njihovim zahtevam in močno olaj-
šajo izvedbo tako poslovnih kot
tudi izobraževalnih procesov. So-
delovanje v izbranih razvojno-raz-
iskovalnih projektih pa omogoča,
da se najnovejši trendi analizirajo,
implementirajo in koristno upora-
bljajo tako v šolskih in akademskih
kot poslovnih okoljih.

»V LTFE pri razvoju platforme
E-CHO veliko pozornosti posve-
čamo implementaciji cenovno do-
stopnih ln učinkovitih načinov ra-
zvoja multimedijskih vsebin, saj so,
prav vsebine odločilni, če ne edini
dejavnik pri prehodu na IMI. Po-
dobno pomembni sta preprostost
in prilagodljivost platforme kon-
kretnim izobraževalnim in drugim
procesom, ki se v okoljih že izvaja-
jo,« razlaga dr. Andrej Kos iz LTFE.
Znanje je, a ni povezano,
zato zaostajamo
Področje IMI je eno izmed tistih,
v katerih imamo v Sloveniji do-
volj lastnega, domačega znanja,
predvsem pa delujočih tehnolo-
ških rešitev, ki povsem zadostu-
jejo za uvedbo naprednih pod-
pornih okolij za učitelje, učence
in dijake formalnega izobraže-
valnega sistema, kot tudi za uni-
verzitetna okolja. V slovenskih
okoljih se univerze uvedbe za
zdaj lotevajo nesistematsko ozi-
roma na ravni posameznih poiz-
kusov v organizacijskih enotah
ali izjemoma na ravni fakultet. V
formalnem izobraževalnem sis-
temu (osnovne, srednje in višje
šole) še vedno nimamo enotne
strategije, celovitega pristopa
in merljivih ciljev, ko je govor o
digitalizaciji oziroma tehnolo-
škem razvoju šolstva. Do danes
je bilo porabljenih že precej na-
cionalnih, predvsem pa evrop-
skih milijonov, ki za zdaj niso
prinesli pričakovanih rezultatov
do končnih uporabnikov - učen-
cev in dijakov. Razlika med zna-
njem in veščinami naših ter tujih
učencev, dijakov in študentov se
vztrajno povečuje, zato v Slove-
niji nujno potrebujemo skupno
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vizijo m voljo, da stvari prema-
knemo naprej.

Kako deluje pomnenje povprečnega posameznika?
Kar slišim, pozabim. ---*_•_■
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DELO

___» vTEHNOLOGIJA Ml ¥SEMO€OCNA ■

Pri uporabi tehnologije v izobraževanju se velja zavedati njenih omejitev.
Opisane možnosti, ki jih lahko že danes uporabimo v izobraževalnem
procesu na vseh ravneh, vključujoč tudi interaktivne vsebine, ne morejo
nadomestiti izobraževalnih temeljev; vsebinskih, pedagoških in meto-
doloških. Tehnologija ne sme biti v središču oziroma drugače, izobra-
ževalnega procesa ne smemo spreminjati zaradi tehnologije, kvečjemu
nasprotno. Osredotočanje na izobraževalne cilje in potrebe trga dela,
zanimivi didaktični načini izvedbe izobraževanj, povečanje motivacije
med učenci, dijaki in študenti ter drugi izzivi sodobnega sveta bodo
dali končni odgovor, katere tehnološke rešitve in na kakšen način lahko
dosežejo najhitrejši in največji učinek v izobraževalnem procesu.
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