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Spoštovane študentke in študenti pedagoških študijskih programov,
v teh tednih se nas veliko sooča z izzivi, ki jih je prineslo izobraževanje na daljavo. Spoznavamo, da
takšen način dela ne more v celoti nadomestiti do sedaj običajnih pedagoških praks. In mnogi se šele v
takšni situaciji zavemo, kako pomemben je v pedagoškem procesu osebni stik med študentom in
profesorjem. Zato si zlahka predstavljamo, kako pomemben je osebni stik na nižjih stopnjah
izobraževanja, torej stik med učiteljem in učencem, saj starši mnogokrat ne zmorejo ali ne znajo
pomagati, nikakor pa ne morejo nadomestiti vloge učitelja.
Ker smo skupaj močnejši, v sodelovanju naše fakultete s Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter
s Pedagoško fakulteto pripravljamo skupno izobraževalno podporno točko razlagamo.si, ki je
namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo.
Skupna izobraževalna podporna točka https://razlagamo.si/ bo nudila podporo pri komunikaciji in
zbiranju gradiv za lažje učenje na daljavo. Temeljna elementa točke sta Pogovor in Razlage. V
Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj. V tej
komunikaciji se bodo individualno reševali manjši problemi in evidentirala vprašanja. Učenci bodo po
potrebi usmerjeni v zbirko Razlage, kjer bodo našli dodatne video Razlage. Upamo in verjamemo, da
nam bo skupaj uspelo ustvariti pregledno zbirko video gradiv, ki smo jih poimenovali Razlage.
Podporna točka nastaja na pobudo treh mariborskih fakultet, grajena je na entuziazmu kot odziv na
trenutno situacijo, kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna.
Študente pedagoških študijskih programov – torej bodoče učitelje – vabimo k sodelovanju pri
nudenju učne pomoči učencem in dijakom v obliki prostovoljnega dela. Tekom študija ste pridobili že
nekaj izkušenj s poučevanjem v razredu in mnogi ste pri učenju pomagali številnim učencem na
individualni ravni. Zato vas vabimo, da se priključite projektu in pomagate po svojih močeh.
Vsi, ki bi želeli na ta način po svojih močeh prispevati k doseganje enakovrednih izobraževalnih
standardov za vse učence in zmanjševanju vpliva socialnega okolja učencev in dijakov zaradi
izobraževanja na domu, prosim, svojo pripravljenost za sodelovanje do petka, 6. aprila, do 12. ure
sporočite koordinatorici projekta na Filozofski fakulteti izr. prof. dr. Katji Košir (katja.kosir@um.si).
V imenu razlagamo.si,
izr. prof. dr. Katja Košir,
koordinatorica projekta Razlagamo.si na Filozofski fakulteti
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