ONLINE tečaji: samo nadomestek ali prava alternativa?
Za nami je dokaj naporno leto, leto sprememb in prilagajanj. Izkazalo se je, da je kljub
omejitvam možno izvajati skoraj vse dejavnosti in aktivnosti, seveda pa smo morali najti
nove načine in metode. Izobraževanje tukaj ni izjema. Online izobraževanje sicer ni novost,
na DOBI ga tako uspešno izvajamo že 22 let, pa vendar večina udeležencev (in profesorjev)
jezikovnega centra nikoli ni resno razmišljala o tej obliki učenja. Vse dokler v to nismo bili
primorani.
Največja prednost ONLINE tečajev je seveda velika fleksibilnost. Nič več nismo vezani na
določeno lokacijo, potrebujemo le računalnik, stabilno internetno povezavo in primeren
miren prostor. Program MS Teams je uporabnikom prijazen, tako da je dovolj le osnovno
znanje računalništva. Že po prvem srečanju, kjer se udeleženci spoznajo z virtualnim
okoljem, ga lahko uporabljajo brez težav. To dnevno dokazujejo »naši« upokojenci, ki se
ne samo aktivno učijo tujega jezika, ampak uporabljajo virtualno okolje tudi za druženje.

DOBINA spletna učilnica, kjer potekajo live ONLINE tečaji

In kaj ponuja MS Teams? Pravzaprav lahko v tem virtualnem okolju počnemo vse, kar
smo počeli na klasičnih tečajih. Program omogoča prikaz vsebin, zvoka in videoposnetkov,
pišemo lahko po interaktivni tabli, delimo gradivo z drugimi, delamo celo v skupinah. Vso
gradivo, ki se uporablja na tečaju, se objavi v učilnici in je na voljo vsem udeležencem
tečaja.
Pogosto udeležence skrbi, ker je njihov urnik nereden in se ne morejo vedno udeležiti
tečaja. Na online tečajih je ta skrb odveč. Srečanja se lahko snemajo (seveda so
posnetki na voljo samo udeležencem skupine) in tako si lahko vsak, ki se srečanja ni mogel
udeležiti, gradivo pogleda in ga samostojno predela.
Poleg vsega naštetega so ONLINE tečaji tudi zelo udobni. Nič več dolge vožnje na tečaj,
iskanja parkirnega prostora in izgubljanja dragocenega časa. Sedemo za računalnik,
odpremo program, vklopimo kamero in mikrofon - in že smo pripravljeni na tečaj. Svoj
prostor si lahko uredimo tako, kot nam ustreza. Nekateri imajo ob sebi vso gradivo, spet
drugi kavo in nekaj sladkega za energijo. Prav tako ni ovira, če slučajno nismo doma pri
računalniku. Tečaju se lahko pridružimo tudi preko pametnega telefona ali tablice.
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Utrinek iz ONLINE tečaja

In kaj na ONLINE tečajih vseeno pogrešamo? Najpogosteje se omenja osebni stik: da
pred tečajem poklepetamo, med odmorom spijemo kavico, se pošalimo… Sama
ugotavljam, da je z malo domišljije to mogoče tudi online. Tako smo že imeli virtualno
novoletno zabavo, z udeleženci se dobimo tudi na virtualnih klepetih. Tako sem v
tem letu spoznala cel kup hišnih ljubljenčkov, pa tudi otrok in partnerjev naših
udeležencev.
Glede na to, da se še zmeraj bolj zadržujemo doma, je sedaj zagotovo primeren čas, da
situacijo izkoristimo za kaj produktivnega – zakaj ne za učenje tujega jezika?

Tanja Marhl,
predavateljica nemškega in slovenskega jezika v DOBINEM jezikovnem centru
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