IKT kot pripomoček pri ustvarjanju
in vpeljavi na študenta osredotočenih
učnih situacij
Sanja Jedrinović

Načrtovanje študijskih aktivnosti
1. CILJI: Kaj si želimo, da bodo naši študenti znali/razumeli ob
koncu izvedbe aktivnosti?
2. AKTIVNOSTI: Kako bomo razdelili vsebino na obvladljive
segmente, preko katerih bomo omogočili študentom
usvajanje ciljev?
3. DEMONSTRACIJA ZNANJA: Kako bomo mi in naši študenti
vedeli ali so usvojili zastavljene cilje?
4. OKOLJE: Kaj potrebujemo za izvedbo načrtovane aktivnosti?

Kako se učimo?
PASIVNO

Branje
Poslušanje

10% kar beremo
20% kar slišimo

Gledanje slik

30% kar vidimo

AKTIVNO

Gledanje demonstracij, filmov, primerov
Sodelovanje v diskusiji, govorjenje
Predstavitev, simulacija, praktično delo

50% kar vidimo in slišimo
70% kar tudi govorimo
90% kar govorimo in tudi delamo

Revidirana Bloomova taksonomija
USTVARJANJE
(načrtuj, preuči, ustvari, oblikuj, …)

Višje

VREDNOTENJE
(preveri, kritično ovrednoti, preizkusi, komentiraj, moderiraj, diskutiraj, …)
ANALIZIRANJE
(primerjaj, organiziraj, razčleni, poišči, …)
UPORABLJANJE
(uporabi, izpelji, izvajaj, zaženi, naloži, …)
RAZUMEVANJE
(interpretiraj, povzemi, sklepaj, razloži, opiši, komentiraj, …)
POMNJENJE
(prepoznaj, opiši, naštej, identificiraj, poimenuj, določi, …)

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., ... & Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, abridged edition. White Plains, NY: Longman.

Nižje

Informacijsko-komunikacijske tehnologije
1. Študentom omogoča prehod od reproduciranja znanja drugih
k lastnemu oblikovanju znanja.
2. Premik iz na učitelja osredotočenih dejavnosti na študenta
osredotočene dejavnosti.
3. Omogoča ustvarjanje novih študijskih gradiv, ki so dostopna
in naslavljajo različne učne stile.
4. Omogoča izvajanje kompleksnejših nalog in uporabo
večmodalnih informacij v nasprotju s preprostimi in
enomodalnimi dejavnostmi.

SAMR model

Nadgrajeno po Puentedura, R. R. (2006). Transformation, technology, and education in the state of Maine [Web log post].
Retrieved from http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2006_11.html

Predstavitve in videoposnetki
Zamenjava in
nadgradnja:

Preoblikovanje:

Kako naj predstavim
vsebino in vključim
večpredstavna gradiva
(npr. videoposnetke)?

Redefinicija:

• Študenti so ob ogledu • Študenti uporabijo
in poslušanju vsebin
predstavitve in video
• Enosmerna
pozvani k sodelovalni
gradiva za ustvarjanje
komunikacija,
pripravi zapiskov,
lastnih študijskih
• študent posluša in si
vprašanj, izmenjavi
gradiv,
ogleduje pripravljene
mnenj in dodajanju
• študenti ustvarjajo
vsebine.
novih virov.
lastne predstavitve in
video gradiva ter jih
delijo z drugimi.

Kako nadgraditi
aktivnosti branja oz.
ogleda gradiv v
pedagoškem procesu?

Branje in ogled gradiv
Zamenjava in
nadgradnja:

Preoblikovanje:

Redefinicija:

• Uporaba interaktivnih •
• Študenti dostopajo do učnih gradiv s
povezavami na različne
statičnih gradiv na
večpredstavne vire,
lastnih napravah.
• študenti imajo
•
priložnost
komentiranja oz.
ustvarjanja zapiskov
ob ogledu.

Študenti izbirajo,
pregledujejo in
povzemajo različne
študijske vire,
študenti pripravljajo
lastne zapiske o
obravnavani vsebini.

Pisanje oz. izdelava dokumentov
Zamenjava in
nadgradnja:

Preoblikovanje:

Kako nadgraditi
aktivnosti pisanja oz.
izdelave dokumentov v
pedagoškem procesu?

Redefinicija:

• Uporaba spletnih
•
sodelovalnih aplikacij
• Uporaba aplikacij kot
za ustvarjanje izdelka
je MS Word za
(npr. Blog, GDocs,
ustvarjanje izdelka.
•
O365 Word),
• Predstavitev izdelka
• medvrstniško
med vrstniki in
komentiranje izdelkov.
učiteljem.

Vključevanje zunanjih
strokovnjakov v
nastajanje izdelka,
pridobivanje povratnih
informacij s strani širše
javnosti.

Matematični problemi
Zamenjava in
nadgradnja:

Preoblikovanje:

Kako organizirati
aktivnosti, ki vključujejo
reševanje matematičnih
problemov?

Redefinicija:

• Uporaba sodelovalnih • Izdelava (video)
učnih okolij za razvoj
vodičev oz. gradiv za
• Uporaba aplikacij in
diskusije o najbolj
reševanje različnih
orodij na napravah
matematičnih
študentov za reševanje ustrezni rešitvi
problemov. Objava
in grafično ponazoritev problema. Izmenjava
idej in rešitev, kritično rezultatov na spletnih
matematičnih
komentiranje zbranih
straneh.
problemov (npr.
predlogov.
GeoGebra).

Primeri uporabe IKT
Zapišite primer uporabe IKT s
študenti glede na različne ravni
integracije IKT po SAMR.

https://padlet.com/sanja_jedrinovic3/ikt_v_izobrazevanju

Uspešna integracija IKT v pedagoški proces
… je v veliki meri odvisna od učitelja.

PRIMER ALGORITMA ZA PREVERJANJE DOSEGANJA RAVNI PO SAMR MODELU
Z namenom doseganja izbranih učnih ciljev želim uporabiti IKT v podporo študijskemu procesu.
Ali lahko študijski proces izvedem tudi brez IKT (čas, prostor)?
Gre za raven nadgradnje
- IKT nadomesti prej
uporabljena učila oz.
učne pripomočke,
ob uvajanju manjših
funkcionalnosti, ki
spodbujajo kognitivne
procese študentov.

Delno

Ne

Da

Ali sem aktivnost oblikoval/a tako, da uporaba IKT
spodbuja višje kognitivne procese?

Ne

Da, taksonomske ravni
analiziranje/evalviranje

Gre za raven zamenjave - IKT
nadomesti prej uporabljena učila
oz. učne pripomočke,
brez uvajanja novih
funkcionalnosti, ki spodbujajo
kognitivne procese študentov.

Da, taksonomska raven
ustvarjanje

Gre za raven preoblikovanja. IKT omogoča bistveno preoblikovanje študijskega procesa,
ob uvajanju bistvenih funkcionalnosti, ki spodbujajo višje
kognitivne procese študentov.

Anderson, M. (2013). Perfect ICT every lesson. Crown House Publishing.

Aktivnost spada na raven
redefinicije, kjer IKT omogoča
bistveno preoblikovanje
študijskega procesa,
ob uvajanju prej neizvedljivih
aktivnosti, ki spodbujajo višje
kognitivne procese študentov.

Pedagoško kolo
Povezuje:
• temeljne koncepte revidirane
Bloomove taksonomije
(Anderson in Krathwohl, 2000),
pri kateri glagolom in
dejavnostim dodaja še
posamezno IKT, in
• SAMR-model, ki omogoča
premislek o različnih stopnjah
uporabe IKT.

Aktivnosti v okviru Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu
• Informiranje in izobraževanje:
• spletne delavnice,
• delavnice “v živo”/webinarji,
• gradiva na spletni strani https://digitalna.uni-lj.si.

• Svetovanje (kontakt na digitalna@uni-lj.si).
• Razvoj in raziskovanje:
• pilotne posodobitve študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT,
• skupnost multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT,
• več na spletni strani https://digitalna.uni-lj.si.

Hvala za pozornost.
Kontakt: sanja.jedrinovic@uni-lj.si
Skupni e-naslov: digitalna@uni-lj.si
Spletna stran: https://digitalna.uni-lj.si
Facebook: www.facebook.com/centerdigitalnaul
Instagram: www.instagram.com/centerdigitalnaul/

