
Ali se tujega jezika lahko naučimo online? 

 

Tehnologija in izzivi 

Za pričetek online tečaja tujega jezika je potrebno zelo malo, a hkrati veliko. Do 

znanja nas loči samo en klik. Vklop računalnika, dobra internetna povezava in 

zabava se lahko prične (ja, učenje je lahko zabava!). Ni nas potrebno skrbeti, da 

bi zamudili zaradi gneče na cesti, da ne bi našli parkirnega mesta, pomembno ni 

niti, kako smo oblečeni. Tu gre za učenje v pravem pomenu besede – tu je vsak 

sam svoj »gospod«. In prav to je največji izziv online učenja. Pomembno je, da se 

zavedamo, da je napredek v veliki meri odvisen od nas, še celo bolj kot pri 

klasičnem učenju. Ker je na spletu manj pritiska in nadzora, moramo biti 

samoiniciativni in delovni, da dosežemo željene rezultate, ki pa so zato toliko slajši 

– ker so popolnoma naši!    

Kako se učimo online 

Online učenje tujega jezika ima v današnjem tehnološko naprednem svetu 

zagotovo svoj čar. Ponuja vse možnosti klasičnega učenja, le da so te možnosti še 

nadgrajene in podprte s tehnologijo. Pri virtualnem učenju ste le en klik stran od 

spletne učilnice, kjer vas pričakajo nasmejani sošolci in učitelj. Še en klik in s 

smeškom ostalim v klepetalnici sporočite vaše današnje počutje. Na online tečaju 

prebirate zanimiva besedila, debatirate, poslušate avdio in video posnetke, se učite 

novih besed; vso gradivo pa vam je ves čas na dosegu miške. Iz udobja domačega 

doma (morda kar s kavča) se lahko naučite sproščeno in tekoče komunicirati v 

tujem jeziku. Doma se vsak počuti bolj samozavestno in si na ta način tudi več 

upa. Online učenje pa je tudi odlična vaja za vse konference in intervjuje na 

daljavo, ki so dandanes vedno bolj pogosti. 

Vidik predavateljice 

Kot učiteljica že kar precej časa poučujem virtualno in menim, da je to odlična 

investicija v prihodnost. Zaradi trenutne situacije se je bila tudi DOBA primorana 

prilagoditi, zavzeti svoj online teritorij in zaplavati. Mislim, da nam odlično uspeva; 

sama sem bila zelo vesela novih izzivov in menim da je to le začetek. V nekaj 

tednih online učenja je mogoče opaziti napredek tečajnikov, ki se na spletu zdaj 

že počutijo kot doma – kako da ne, ko pa so doma! Znanje je največje bogastvo, 

ki ga imamo, in nihče nam ga ne more vzeti. Tudi svetovna pandemija ne more 

preprečiti, da se ljudje prilagodimo in delamo s polno paro naprej. Vsem željnim 

znanja pa predlagam, da online učenje kar sami preizkusijo. S skodelico dobre 

kave (ali kozarcem najljubšega vina) se udobno namestite v vašem najljubšem 

kotičku.  

Dobimo se v naši virtualni učilnici, tam se te dni najbolj »dogaja«. 
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