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ZLATO PRIZNANJE  

 

Za inovacijo:  

Projekt učenja na daljavo Pipistrel-online 

 

Prejmejo:  

Sašo Knez, David Hanč, Jure Pocrnjič 

 

Prijavitelj:  
AEREFORM d.o.o. Trbovlje 

 
Opis inovacije: 

Podjetje Aereform d.o.o. je za svetovno znanega slovenskega proizvajalca ultralahkih 
letal in letal za generalno aviacijo Pipistrel, pripravilo projekt učenja na daljavo. 
Trenutno sta na spletu dosegljiva tečaja za dva različna tipa letal. 
Tečaja sta popolnoma prilagojena tipu letala, kar je povsem nova praksa pri manjših 
letalih. Na ta način so uporabniku predstavljene vse potrebne teoretične informacije za 
ustrezno in pa predvsem varno upravljanje z dotičnim letalom. Informacije so 
predsavljene v obliki teksta, slik, filmov, diagramov, tabel in animacij, kar razbije 
monotonost učenja iz le tekstovnih medijev in učencu pomaga pri vizualizaciji. 
Pomembna prednost tega projekta je tudi strnjenost vsebine. Učenec vse potrebne 
informacije pridobi na enem mestu in mu ni potrebno pregledati različnih virov 
informacij. Vsebina je tudi prevedena v številne svetovne jezike, kar omogoča 
spoznavanje letala in postopkov v domačem jeziku, kar je eden izmed razlogov, da se 
tečaj prodaja v številnih državah, kot so Nemčija, Francija, Avstrija, Velika Britanija, 
Rusija, Ukrajina, ZDA, Čile, Panama, Ekvador, Južna Afrika, Romunija, Makedonija, 
Hrvaška, ... 
Velika prednost on-line učenja je dostopnost. Ne glede na geografsko lokacijo, so 
učenci le klik oddaljeni od spletne učilnice. Učenje lahko tako poteka od doma in v 
tempu, ki učencu najbolj ustreza. Ves napredek se s pomočjo statističnega zajema 
informacij beleži in je vedno na voljo učitelju, ki lahko na ta način preveri znanje 
posameznega učenca. 
S takšnim načinom učenja, so zmanjšali stroške tako na strani učenca kot učitelja, 
individualizirali so proces učenja, ki se tako prilagaja potrebam in zmožnostim 
posameznika ter zagotovili dostopnost praktično povsod po svetu. 
 


