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Uvod

• Izkušnje pri učenju na daljavo pri pouku matematike:
• 9.razred: funkcije
• uporaba spletnih učilnic Arnes
• Zoom
• Wacom grafična tablica

• Izkušnje pri učenju na daljavo pri pouku računalništva:
• program Penjee

• Praktični prikaz



Arnesove spletne učilnice
• Osnova dela na daljavo je v obliki delovnih listov, naloženih na  Arnesove spletne 

učilnice.

• Video (posnet s programom ActivePresenter)
• Navodila za delo so podana v Wordovi datoteki, kjer se nahaja tudi povezava na razlago v 

obliki videa.
• Video je naložen na Arnes video portal:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=nA6KWJPaHXhmcihLGYhOLPsY

• Bistveni del pouka Zoom konference.



Učenje na daljavo s pomočjo Zooma 
• Navodila za delo in povezava na konferenco učence čakajo 

v Arnesovi spletni učilnici.
• Povezava na konferenco se nahaja v Wordovi datoteki.



• Pri učenju se poskušamo čim bolj približati običajnemu 
pouku.

• Razlaga poteka na podoben način kot v šoli, učenci si sproti 
delajo zapiske.

• Učenci lahko sodelujejo.
• Med razlago preklapljam med različnimi programi:

• graph
• slikar
• whiteboard
• internetne strani

• Učencem, ki uro zamudijo, so v spletni učilnici na voljo 
zapiski sošolcev.



Najpomembnejša pripomočka

• Whiteboard
• nadomešča tablo

• Wacom grafična tablica
• nadomešča kredo
• dostopna cena (cca.70 eur)
• kakovost pisanja je solidna



Možnost uporabe slikarja
• Slikar ima več možnosti kot Whiteboard.



Prednosti ter slabosti Zooma in video razlage

Zoom
• Komunikacija z učenci. 
• Slika nastaja sproti, učenci si delajo 

zapiske.
• Razlago sproti prilagajamo.
• Najboljši približek pouku.

• Če učenec uro zamudi, nima na 
voljo posnetka te ure.

• Vsi učenci nimajo primerne 
tehnologije in prostora.

Video razlaga

• Učenec si lahko video 
pogleda kadarkoli in večkrat.

• Če imaš več enakih ur, ga 
lahko uporabiš večkrat.

• Zahteva veliko priprav.
• Ni interakcije z učenci.



Preverjanje znanja
• V spletni učilnici pripravimo nalogo.

• Kviz



NIP 6. razred

• Za delo na daljavo smo se pripravili že v šoli.
• Primer je učenje Pythona s programom Penjee.
• Kot ogrodje uporabljamo  Arnesove učilnice:

• Wordov dokument za navodilo
• video razlage



Penjee
• Spletni brezplačni program za učenje Pythona
• Značilnosti:

• prijazno učno okolje podobno igri;
• v vsaki sobi nas čaka nov izziv, cilj igre je, da Pingvin poje vse ribe;
• uporabnik mora napisati program v Pythonu (objektno 

programiranje);
• uporabnik spozna osnovne koncepte programiranja (zanke …).



Penjee naloge
• Uporabnik lahko spremlja katere naloge je že opravil.

https://penjee.com/videos/python/writing-loops-with-penjee/start



Penjee za učitelje
Učitelj lahko pripravi razrede in jim dodeli učence.

Učitelj lahko spremlja napredek posameznega učenca.



Zahvala

• Zahvala Arnesu za učinkovito in prijazno podporo pri delu na daljavo.
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