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Računalnik, orodje, ki ga še ne znamo uporabljati
Digitalne tehnologije Z njimi učenci hitreje rešujejo problemske naloge, gradijo znanje in spremljajo svoj napredek – Tudi v tujini še vedno pomisleki
Ljubljana – Zakaj je interaktivna tabla uporaben pripomoček? V čem se klikanje razlikuje
od pisanja? Kaj da računalnik,
česar zvezek ne more? Ko je
javnost vznemirila knjiga Digitalna demenca psihologa Manfreda Spitzerja, se je zdelo, da
se bo uvajanje tehnologij v šole
upočasnilo. A to se ni zgodilo.
Sonja Merljak
Dvomljivci so spomladi navdušeno
prisluhnili svarilom, da mobilne
naprave in tablice otroke poneumljajo. A šolski digitalni strokovnjaki, ki so se zbrali na mednarodni
konferenci o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v
šolstvu Sirikt 2016, opozarjajo, da
je treba tehnologije poznati, vedeti,
kje koristijo in kje se skrivajo pasti,
predvsem pa otroke učiti odgovorne uporabe. Kajti tehnologija je tukaj in bo ostala, učitelji pa morajo
učence naučiti, kako naj si z njo
pomagajo, da bo njihovo življenje
boljše in bolj ustvarjalno.

Drugačna vloga učitelja

»Tehnologija od učitelja terja, da
zamenja pristop,« poudarja Nives
Kreuh z zavoda za šolstvo. »Vsi v
šolstvu si prizadevamo, da učitelj ne bi bil več zgolj predavatelj,
učenci pa poslušalci; da bi skupaj
reševali probleme in se učili drug
od drugega. Dodana vrednost tehnologije je, da to lahko naredijo
tudi v 45 minutah.«
Včasih, pojasnjuje, so namreč
morali učitelji pri problemskih
nalogah skrbno načrtovati pouk;
učenci so morali prinesti v šolo
različne pripomočke in še med uro
so »leteli« v knjižnico po ustrezne
knjige. Zdaj imajo s pomočjo tehnologije vse pri roki, skupaj iščejo
poti do rešitve in gradijo znanje,
uporaba tehnologij pa omogoča
tudi, da so otroci vključeni v načrtovanje pouka, ves čas spremljajo
svoj napredek, povratnih informacij pa ne dobivajo le od učitelja,
ampak tudi od sošolcev.
Učitelji postajajo mentorji in
sodelavci, ki morajo otroke znati
usmerjati in izkoristiti njihov potencial. Otroci tehnologije hitro

dojemajo, toda raziskave kažejo, da ostajajo le na prvi in drugi
stopnji njihove uporabe. »Ko jim
učitelji dajo nalogo in razložijo
postopek, jo naredijo, ne znajo pa
s pomočjo računalniškega znanja
ustvarjati in naučeno sintetizirati. Naloga šole je, da jih to nauči.
Računalnik je pripomoček, s katerim druge stvari lahko počneš bolje in hitreje, ne pa cilj,« poudarja
dr. Borut Čampelj z ministrstva za
izobraževanje.

Računalniško razmišljanje

A v šolah pri urah računalništva
učence še vedno prepogosto učijo,
kako naj, denimo, urejajo besedila, ne pa, kako naj računalniško
razmišljajo. »Ta način razmišljanja
je pomemben, ker je usmerjen v
reševanje problemov in spodbuja
logično in abstraktno mišljenje,«
poudarja dr. Saša Divjak, zaslužni
profesor na fakulteti za računalništvo.
V številnih evropskih državah
se zavedajo, da je treba otroke pripraviti na dolgoročno ustvarjalno
delovanje na trgu delovne sile, in
vedo tudi, da z uporabo digitalnih
tehnologij pri pouku krepijo kompetence 21. stoletja, denimo sodelovalno učenje, kritično mišljenje,
pa tudi komunikacijo.
Učno snov ponekod celo že podajajo po principu računalniških
igric. Te imajo otroci še posebej
radi, saj v njih zlahka napredujejo
na višje ravni, obenem pa si lahko
privoščijo tudi množico napak, na
katerih se učijo. Uporabljajo tudi
učenje s poskušanjem (po angleško learning on the go), pri katerem
si pomagajo z različnimi tehnologijami, končni cilj pa je rešitev problema, in vključujejo neformalno
učenje. »Marsikje velja načelo, da
je karkoli, kar počneš, dobrodošlo,
saj ti daje znanje,« pravi Saša Divjak. Nives Kreuh pa dodaja, da pri
nas še nismo tako daleč tudi zato,
ker smo omejeni s kulturo testov
in ocen. »Tovrstnega napredovanja
ne znamo izmeriti.«
A tudi v tujini velikokrat ne znajo razložiti, zakaj je treba poznati
digitalne tehnologije, čeprav v Veliki Britaniji po drugi strani, denimo, že govorijo o digitalni krizi,
saj ugotavljajo, da državljani niso
dovolj digitalno pismeni.

Uporaba tehnologij omogoča, da otroci ves čas spremljajo svoj napredek, povratnih informacij pa ne dobivajo le od učitelja, ampak tudi od sošolcev. Foto Jože Suhadolnik

Naslednji google ali facebook bo estonski
Kar je Finska v izobraževanju, je
Estonija v uporabi tehnologije
v izobraževanju. Birgy Lorenz
spodbuja razvoj informacijskokomunikacijske tehnologije in poučuje na Pelgulinna Gymnasium
v Estoniji. Sodelovala je v razvojni
skupini za pripravo nacionalnega
kurikula, ki je uporabo tehnologij
umestil v vse predmete. Estonske
primere dobre prakse predstavlja v številnih državah, tudi na
Japonskem.
Kako je Estonija postala vodilna
država na tem področju?
Naši politiki so zgodaj spoznali,
da smo kot država omejeni z
naravnimi resursi in številom

prebivalstva. Toda na spletu za nas
ni omejitev. Opazovali so azijske
tigre in ustvarili fundacijo Tiger, ki
spodbuja projekte, s katerimi naj
bi kot tiger skočili v svet digitalnih tehnologij. S financiranjem
številnih projektov so začeli spodbujati uporabo tehnologij v šolah.
Učiteljem so razdelili računalnike
in obenem začeli načrtno spreminjati njihovo miselnost. Naši
učenci naj bi s pomočjo tehnologije postali najboljši na svetu v
naravoslovju in matematiki.
Kaj je bilo bolj pomembno za
to vizijo: da so šole opremili s
tehnologijo ali da jim je uspelo
spremeniti miselnost učiteljev?

Šole bi lahko opremili z najboljšo
tehnologijo, ampak če ne bi spremenili miselnosti učiteljev, bi bilo
vse zaman. Treba je poskrbeti za
takšne in drugačne pripomočke,
a teh ne sme biti preveč, temveč
ravno prav, da jih lahko učitelji
začnejo uporabljati. Pomagali so
jim tudi tako, da so ustvarili nov
poklic. Svetovalci, kot sem jaz, učiteljem pomagamo, da pri pouku
tehnologijo čim bolje uporabijo.
Sama, denimo, preučim njihov
učni načrt in jim predlagam pripomočke ali aplikacije, s katerimi
bodo izboljšali poučevanje. In ko
se prijavljam na razpis, moram
znati zelo dobro pojasniti, kako
pri pouku uporabljamo tehnolo-

gijo, in utemeljiti, zakaj, denimo,
potrebujem robota, če želim, da
sredstva dobi naša, in ne kakšna
druga šola.
Kako se vizija estonskih politikov,
da na spletu za državo ni meja,
izraža v širši družbi?
Smo dežela start-upov. Razvili
smo mrežo inovacijskih centrov,
kjer se srečujejo študenti in podjetniki. Po državi organiziramo »48urna garažna srečanja«, na katerih
se zberejo programerji, oblikovalci, financerji, ljudje z idejami in
tisti, ki potrebujejo rešitve. V šolah
ne razmišljamo več o uvajanju in
uporabi tehnologije pri različnih
predmetih, ker je to že običajno,

ampak se pogovarjamo o robotiki
in o tem, kako programirati. Na
učence gledamo kot na bodoče
razvojnike in podjetnike, ki bodo
poskrbeli za nova delovna mesta.
Trenutno na enega otroka prideta
dva starejša državljana, čez nekaj
let bodo štirje. Da bo sistem vzdržen, bodo vsi otroci morali imeti
službe. Učencem govorimo, da ne
smejo računati na odrešitelje iz tujine, ampak da si morajo ustvariti
svoja delovna mesta. Učimo jih
uporabljati tehnologijo, da bodo
ugotovili, kaj svet potrebuje, in da
bodo znali iskati rešitve. Naša ambicija je, da bo naslednji facebook
ali google nastal v Estoniji.

Sonja Merljak

IMF: Bolj odločno se lotite slabih posojil Letalstvo, podčrtano z zeleno
Vrh v Washingtonu Poziv članicam, da uporabijo vsa razpoložljiva orodja
Ljubljana – Svet je vse bolj
ujet v počasno rast in tveganja,
povezana z brexitom in protekcionizmom, ena od rešitev
pa so reforme, so ugotovitve
zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke.
Miha Jenko
Ob tem, ko je IMF na washingtonskem vrhu znižal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti
na pičlih 3,1 odstotka, ostaja glavna vlečna lokomotiva svetovnega
gospodarstva Azija s povprečno
5,4-odstotno stopnjo rasti, pri čemer je Indija s 7,6-odstotno rastjo
prevzela primat Kitajski, ki sicer še
vedno zraste za dobrih šest odstotkov na leto. Vse večjo težo Kitajske
v svetovnem gospodarstvu je zdaj
IMF tudi uradno pripoznal z vključitvijo kitajskega renminbija v svojo elitno košarico štirih svetovnih
valut, poimenovano SDR – s tem

se je, na drugi strani, seveda znižala globalna teža dolarja, evra, funta
in jena.
IMF je pri tem pozval vseh svojih
189 članic, da uporabijo vsa razpoložljiva orodja – strukturne reforme, fiskalno in monetarno politiko
– za povečanje gospodarske rasti.
»Rast je že predolgo prenizka in od
nje ima koristi premalo ljudi,« je
povedala glavna direktorica Christine Lagarde. Državam je priporočila večje naložbe v infrastrukturo
in izobraževanje, ki bi spodbudile
rast, in jih opozorila, naj se manj
zanašajo na monetarno politiko, ki
težko stori še kaj bistveno več.

Lipton: Slovenija bi z
reformami rasla hitreje

Guverner Banke Slovenije Boštjan
Jazbec in državna sekretarka na ministrstvu za finance Irena Sodin se
iz Washingtona očitno vračata zadovoljna. »Pravo olajšanje je dobiti
potrditev z mednarodnega vidika,
da so razmere v Sloveniji danes
boljše, kot je kdorkoli pričakoval.

Na tem je treba graditi in upati,
da bomo imeli dovolj modrosti,
da ohranimo to, kar smo začeli,«
je v Washingtonu za STA povedal
guverner. »Gospodarska rast se je
povrnila, a po naši oceni bi lahko
Slovenija z reformami lahko rasla še hitreje in bolj vzdržno,« pa
je po srečanju z Jazbecem ob robu
zasedanja sporočil prvi namestnik
direktorice IMF David Lipton in
zraven še izrazil »pohvalo Banki
Slovenije, ki je skupaj
z ministrstvom za finance vodila delo pri
pregledih bank in njihovi kasnejši dokapitalizaciji v letu 2013,
kar je bilo ključno, da
se je država izvila iz
krize, povečala zaupanje v finančni sistem in
začela gospodarsko okrevati.« Lipton je SloveniDavid Lipton
Foto Reuters

Denarja za pouk slovenščine ni
Kanalska dolina Končni cilj je trijezični pouk
Ovčja vas – V šolskih klopeh
Kanalske doline se bodo učenci tudi v novem šolskem letu
lahko učili slovenskega jezika. Tamkajšnje javno šolstvo
ne ureja šolstva v slovenskem
jeziku ali dvojezično, zato je
denar za učiteljico zagotovilo Združenje Don Mario Cernet.
Blaž Močnik
Tako je slovenska organizacija priskočila na pomoč trbiškemu večstopenjskemu šolskemu zavodu, da
znova uvede poučevanje slovenščine tam, kjer je bilo v zadnjih letih:
v vrtcih in osnovnih šolah v Ukvah,
Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu. Predsednica združenja
Cernet Anna Wedam je s pismom
ravnatelju Antoniu Pasquariellu
sporočila, da bo slovensko katoliško
društvo iz Kanalske doline prevzelo finančno breme: »Na Združenju
Cernet to razumemo kot naložbo v
prihodnost mladih Kanalčanov, seveda v pričakovanju sistemske rešitve za poučevanje domačih jezikov
in ustanovitve trijezične šole.«

Združenje Cernet bo sklenilo
pogodbo z učiteljico Almo Hlede,
ki bo v omenjenih šolah poučevala
23 ur na teden. Rešitev pa ni trajna,
saj denarja ni dovolj niti za celotno
šolsko leto. Cernet ga ima na voljo
zgolj za začetek, zato predvidljivo
računa na podporo javnih ustanov, organizacij slovenske manjšine, matične domovine in javnosti
sploh. Slovensko kulturno središče
Planika bo sicer tudi letos pripravilo tečaje slovenskega jezika za otroke do 18. leta starosti. V Kanalski
dolini še ni urejeno javno šolstvo
v slovenskem jeziku ali dvojezično,
je potrdil deželni poslanec Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, prav
tako še ni pripravljena državna za-

konodaja, ki bi na območju slovenske manjšine predvidela trijezične
šole. »To je inovativen predlog, ki
ima bolj ali manj soglasno lokalno
podporo. Zgled je lahko Kugyjev
razred na celovški slovenski gimnaziji,« dodaja Gabrovec. Zaščitni
zakon za slovensko manjšino zdaj
predvideva šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezične
slovensko-italijanske šole, medtem
ko je v Kanalski dolini pod zaščito
tudi nemškogovoreče prebivalstvo.
Občinska sveta v Naborjetu - Ovčji
vasi in na Trbižu sta že pred dobrim
letom odobrila sklep, po katerem je
bila na šolske in krajevne oblasti
naslovljena prošnja za trijezični
pouk. Na odgovor pa še čakajo.

jo pri tem pozval, da se – v skladu
s smernicami, ki sta jih pripravila
BS in Združenje bank – bolj odločno loti slabih bančnih posojil zlasti
v srednjih in manjših podjetjih. Z
Jazbecem sta govorila tudi o načelih neodvisnosti centralne banke
in nevmešavanju v njene odločitev,
kar vse IMF močno podpira.
Člani slovenske delegacije so se
med obiskom v ZDA sestali z investitorji na zahodni in na vzhodni
obali, ki imajo v lasti slovenske
obveznice.
»Prepoznavajo
nižanje tveganj in vidijo,
da imamo dobro zgodbo,«
je prepričana državna sekretarka in dodaja, da v
primerjavi s kriznim obdobjem pred tremi leti, ko
Slovenija skorajda ni imela
dostopa do finančnih trgov,
investitorji zdaj dobro
poznajo
Slovenijo in
tudi priznavajo naše
dosežke.

Varovanje podnebja Letalski sektor sicer pripravljen na prve
ukrepe na področju izpustov CO2, a zgolj na zmerne
Bruselj – Izpusti toplogrednih plinov v civilnem letalstvu
so hitro rastoči, predstavljajo dva odstotka vseh izpustov
CO2 in po projekcijah se bodo
brez ukrepanja do leta 2050
početverili.
Peter Žerjavič, dopisnik
Letalstvo – kljub drugačnim željam
EU – ni bilo vključeno v pariški
podnebni sporazum. Namesto tega
je letalski sektor napovedoval ločen
sporazum o zmanjševanju izpustov.
Po dolgih pogajanjih ga je v četrtek sklenilo 191 držav na zasedanju
mednarodne organizacije za civilno
letalstvo v Montrealu. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je
sodelovala pri pripravi sporazuma,
ga označuje za zgodovinsko prelomnico. »Odpira se povsem novo poglavje v mednarodnem letalstvu,«
je povedala komisarka. Tako kot pri
pariškem sporazumu je bila EU gonilna sila pri njegovem doseganju.

Kanalska dolina je dobila dvojezične cestne krajevne table, a so nepridipravi v Naborjetu in Lužnicah popackali slovenski del. Predsednik Videmske pokrajine Pietro Fontanini je njihovo postavitev označiti za nagajanje
Furlanom, nemška manjšina je pričakovano zahtevala odstranitev. Tudi
naborješki župan Boris Preschern je table označil za napako, saj da si
Kanalska dolina zasluži trijezične table.

Ko bodo v prihodnjih letih usklajene tehnične rešitve, bo zaživela
posebna shema, ki bo temeljila na
izravnavi izpustov. Od leta 2021, ko
bo v uresničevanju sporazuma prostovoljno sodelovalo 65 držav, naj bi
bilo z ogljično izravnavo, financiranjem različnih zelenih projektov
za varovanje podnebja v zameno za
onesnaževanje, pokritih osemdeset
odstotkov izpustov nad ravnjo iz
leta 2020. V prvi fazi bo sodelovalo
osemnajst od dvajsetih držav z največ izpusti. Leta 2027 se bo začela
druga, obvezna faza uresničevanja
sporazuma. Izjem bo le nekaj, denimo male otoške države ali najbolj
nerazviti.
Za pravo dekarbonizacijo letalstva je po besedah Bulčeve nujno
več dela na področju tehnologije,
boljša organizacija sektorja in raba
alternativnih virov energije, denimo
biogoriv. V evropski komisiji pričakujejo spremembe v razmišljanju
letalske industrije na tehnološkem

področju ... Cilj samega sporazuma
je ogljično nevtralna rast. V pogajanjih je več držav, denimo Kitajska,
Indija ali Brazilija, pritiskalo na zavoro. V prihodnjem obdobju v EU je
pričakovano zapleteno in politično
kočljivo odločanje, kako bi lahko
letalstvo spet vključili v sistem trgovanja z izpusti (ETS).

Medlo zeleno

Ne samo okoljevarstveniki, ki so
zahtevali veliko bolj ambiciozen
sporazum, marveč tudi evropski
parlamentarci vseh barv niso zadovoljni z doseženim v Montrealu.
Glavna točka kritik je, da sporazum
sploh ne predvideva zmanjševanja
izpustov, ampak le nevtralnost z
naložbami v projekte na drugih področjih. Tudi v nevladni organizaciji
Transport & Environment opozarjajo na negotovost glede pozitivnega
učinka izravnave lastnih izpustov
z naložbami v druge projekte brez
jasnih meril, saj bi, denimo, številni projekti utegnili biti izpeljani že
brez izravnave.

Glasujte za najtoplejši dom starejših, ki vas je najbolj navdušil.
Pišite nam o svojih izkušnjah, o tem, kateri dom za vas
pomeni toplino in domačnost.
GLASOVNICA
Glasujem za dom starejših
ime doma

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na kratko opišite, zakaj vas izbrani dom navdušuje:

Vaši PodatKi
Ime in priimek

Datum rojstva

Naslov

Dvojezične table razdvajajo

Posebna shema
za izravnavo izpustov

Poštna številka in kraj

E-naslov

Telefon

S podpisom dovoljujem, da Delo d.o.o. hrani in uporablja moje podatke v trženjske namene.

Podpis

V/Na, dne

NAGRADE
Vsi, ki boste poslali v celoti izpolnjeno
glasovnico, se boste uvrstili v
nagradno žrebanje, v katerem bomo
podelili 20 praktičnih nagrad.
Izpolnjeno glasovnico pošljite na
naslov: Delo d.o.o., Marketing,
Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom
Domovi. Lahko jo izpolnite tudi na
spletni strani promo.delo.si/domovi,
kjer najdete seznam
vseh domov, objavljen
v septembrski
prilogi Super 50.
S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo d.o.o. posredovane
osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za
statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje
kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih
podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da posredovane podatke uporablja
za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o.
hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek
ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Delo d.o.o., Dunajska
5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in
Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Delo d.o.o., Dunajska 5,
Ljubljana, 599884

