
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie DOBA to prywatna szkoła średnia w Mariborze w Słowenii. Oferuje różne 

programy magisterskie i podyplomowe. Mieli także wydział edukacji 

dorosłych, wydział języków obcych. W 2018 roku obchodzą 20-lecie studiów 

online. Są najbardziej znaną instytucją edukacyjną w Słowenii oferującą 

100% studiów online. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Prywatna szkoła średnia 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

DOBA realizuje 100% badania online oparte na podejściu społeczno-

konstruktywistycznym. Opierają się na interakcji między uczniami, 

korepetytorami online i nauczycielami. Ich programy studiów są 

zorganizowane na podstawie kursów. Studenci uczą się jednego przedmiotu 

po drugim. Nie ma kilku przedmiotów jednocześnie. Nacisk kładziony jest 

tylko na jeden przedmiot, który ich zdaniem bardziej odpowiada potrzebom 

studentów. Studia rozpoczynają się dwutygodniowym okresem 

przygotowawczym, podczas którego studenci poznają system online, z 

którego korzystają, o e-learningu i e-strategie. Po tym okresie są gotowi do 

nauki online. Jedna lekcja trwa tydzień. Uczniowie otrzymują jasne 

instrukcje, terminy, precyzyjnie ustrukturyzowane zadania, aby nie zgubić się 

w trakcie nauki. Uczniowie są cały czas aktywni, a nauczyciel pracuje w tle. 

Przygotowuje instrukcje, źródła, działania edukacyjne, testy samooceny, 

testy online i pełni rolę moderatora. Monitoruje dyskusje, odpowiada na 

pytania na forach, wskazuje mocne strony / obszary uczniów do poprawy, 

prowadzi webinary. Dla każdego przedmiotu odbywają się 2-3 seminaria 

internetowe. Webinaria nie dotyczą wykładów, ale dyskusji na żywo i 

bezpośredniej interakcji. Nauczyciel może przydzielać uczniów do różnych 

pokojów rozmów w ramach webinaru, w którym szukają rozwiązań i sugestii. 

Później są zjednoczeni w tym samym pokoju online, aby omawiać swoje 

propozycje, opinie itp. Stosowane są następujące metody: FORUM: dyskusja 

na forum jest głównym narzędziem społecznego uczenia się (różne tematy; 

temat jest przypisany lub jest bardziej luźny). Jest więcej poziomów forum. 

Każdy może przeglądać fora. BLOGI są prywatne lub mogą być widoczne dla 

wszystkich.  

POKOJE CZATOWE są mniej formalne niż fora. W przypadku bardziej 

złożonych zadań istnieją zajęcia indywidualne oraz obowiązkowe zajęcia 
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zespołowe. Celem zajęć zespołowych jest nauczenie się pracy w zespołach, 

delegowanie zadań, wyznaczanie terminów, koordynowanie zajęć itp. Ocena 

ma charakter sumatywny i formatywny. Kluczowym czynnikiem jest 

informacja zwrotna, która jest udzielana przy każdym działaniu ucznia. 

Egzamin końcowy odbywa się online.  

Kluczowe osoby w procesie nauczania:  

1) Nauczyciel  

2) Uczeń 

3) Online tutor (opiekun online): opiekuje się mniejszą grupą uczniów. 

Jego zadaniem jest motywowanie, zachęcanie i mediacja. Zapobiega 

to przedwczesnemu kończeniu nauki.  

4) Wsparcie akademickie: wsparcie organizacyjne, wsparcie techniczne, 

finansowanie wsparcia informacyjnego. 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Podstawowy system: Blackboard Learn i jego podsystemy (Blackboard 

Collaborate, Jammer…) 

Inne używane systemy: Office 365, Padlet, Safe Assign, Remote Proctor 

Respondus Lockdown Browser, technologie Wiki 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Kluczowe czynniki sukcesu: 

• Jasne i przemyślane podejście do całego procesu: każdy etap 

procesu jest zaplanowany zgodnie z potrzebami grupy docelowej 

• Stałe wsparcie ucznia. Wsparcie uczących się musi być obecne przez 

cały czas, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zapobiegania 

porzucaniu nauki. 

• Wyszkoleni nauczyciele: kluczowe jest zmiana podejścia i położenie 

nacisku na inne obszary kształcenia  

Główne wyzwania: 

• Szybkie pojawianie się nowych technologii: podążanie za 

nowościami, umiejętność selektywnego doboru narzędzi przez 

nauczycieli i uczniów 

• W Słowenii nauka online może być nadal postrzegana jako gorsza od 

tradycyjnej nauki 

• Brak umiejętności i kompetencji do nauczania online wśród 

nauczycieli 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Podejście holistyczne 

Szkolenie nauczycieli i uczniów 



Wsparcie, wsparcie, wsparcie 

Interakcja 

Kraj Słowenia 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

DOBA 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwier
ciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jaki

ekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 


