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Klasične predstavitve
• v podporo frontalnemu načinu 

poučevanja,
• študenti v vlogi pasivnega 

prejemnika študijske vsebine,
• vsebujejo ključne točke 

učitelja, ki študentom olajša 
dojemanje študijske vsebine.

Interaktivne predstavitve
• v podporo aktivnemu načinu 

dela,
• študenti so aktivni 

soudeleženci pedagoškega 
procesa,

• poleg ključnih točk učitelja
vsebujejo tudi interaktivne
elemente (vprašanja različnih 
tipov, kvizi, glasovanja, 
ankete, simulacije, animacije, 
videoposnetki ipd.).



Zakaj uporabljati interaktivne predstavitve?
• Spodbujajo sodelovanje študentov,
• spodbujajo aktivno delo študentov,
• povečujejo nivo zbranosti študentov,
• omogočijo dialog med učiteljem in študenti,
• spodbujajo študente k razmišljanju o predstavljeni študijski 

vsebini in izražanju lastnega mnenja,
• omogočajo, da učitelj od študentov pridobi povratno 

informacijo o razumevanju in pogledih na določeno 
obravnavano študijsko vsebino, na podlagi česar učitelj 
prilagodi nadaljnji študijski proces.



Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
(IKT)

… za dopolnitev že obstoječih PPT 
predstavitev z interaktivnimi 
elementi.

… za ustvarjanje samostojnih 
interaktivnih predstavitev.



PowerPoint

Primer: vključevanje 
študentov k razlagi in 

dopolnitvi študijske vsebine
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Chart Title

Series 1 Series 2 Series 3

PREDSTAVITEV 
UČITELJA ALI 
ŠTUDENTA

• pisalo
• laserski kazalec
• označevalec



Mentimeter
• 11 različnih interaktivnih elementov (besedni 

oblaki, vprašanja tipa več možnih odgovorov, 
odprta vprašanja, vprašanja tipa razvrščanje, 
ankete, kvizi, igre ipd.) in možnost Q&A,
• orodje za pripravo samostojne predstavitve, 

možnost uvoza PPT predstavitve,
• kot razširitev MS PowerPointa (uporabniški račun 

Office 365),
• predvajanje predstavitve in odgovorov v realnem 
času ali neodvisno od časa in kraja,
• reševanje aktivnosti na lastnih napravah,
• možnost izvoza pridobljenih podatkov (.pdf, 

.jpg, .xlsx).

PREDSTAVITEV 
UČITELJA ALI 
ŠTUDENTA

Primer: vključevanje oblaka 
besed za uvodno motivacijo 

in nadaljnjo diskusijo

https://www.mentimeter.com/s/44a58689817cf6cadbdfeeec823c4c10/b61c41de4945

https://www.mentimeter.com/s/44a58689817cf6cadbdfeeec823c4c10/b61c41de4945


Slido

• 7 različnih interaktivnih elementov (oblak besed, vprašanja 
tipa več možnih odgovorov, kviz, odprta vprašanja, vprašanja 
tipa razvrščanje, vrednotenje, ankete) in možnost Q&A, 
• orodje za pripravo samostojne predstavitve,
• kot razširitev MS PowerPointa (Windows),
• predvajanje predstavitve in odgovorov v realnem času ali 

neodvisno od časa in kraja,
• reševanje aktivnosti na lastnih napravah,
• možnost izvoza pridobljenih podatkov (.pdf, .xls).

PREDSTAVITEV 
UČITELJA ALI 
ŠTUDENTA

Primer: pridobivanje mnenj, 
idej in predlogov s strani 
študentov z vprašanjem 

odprtega tipa



Na kakšen način vključujete predstavitve v 
pedagoški proces?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Kahoot

PREDSTAVITEV 
UČITELJA ALI 
ŠTUDENTA

• 9 različnih interaktivnih elementov (vprašanja 
tipa več možnih odgovorov, vprašanja tipa 
drži/ne drži, vprašanja tipa kratek odgovor, 
vprašanja tipa povleci in spusti, ankete, 
oblaki besed, odprta vprašanja, brainstorming 
– možganska nevihta),
• orodje za pripravo samostojne predstavitve, 

možnost uvoza PPT predstavitve,
• kot razširitev MS PowerPointa,
• predvajanje predstavitve in odgovorov v 

realnem času ali neodvisno od časa in kraja,
• reševanje aktivnosti na lastnih napravah,
• možnost izvoza pridobljenih podatkov (.xlsx).



Quizizz

PREDSTAVITEV 
UČITELJA ALI 
ŠTUDENTA

• 4 različni interaktivni elementi (vprašanja 
tipa več izbir, vprašanja tipa več možnih 
odgovorov, vstavljanje manjkajočih besed, 
ankete, odprta vprašanja),
• orodje za pripravo samostojne predstavitve 

ali kviza, možnost uvoza PPT predstavitve, 
• predvajanje predstavitve in odgovorov v 

realnem času ali neodvisno od časa in kraja,
• reševanje aktivnosti na lastnih napravah,
• možnost izvoza pridobljenih podatkov (.xlsx).



Moodle

Primer: vključevanje 
študentov k pregledu in 

dopolnitvi študijske vsebine

PREDSTAVITEV 
UČITELJA

Možnosti predstavitev vsebin v spletni učilnici Moodle:
• datoteka, mapa,
• stran,
• knjiga,
• lekcija,
• wiki,
• slovar,
• podatkovna zbirka,
• H5P (interaktivna predstavitev, Branching scenario, 

interaktivni video, interaktivna knjiga).



Moodle

PREDSTAVITEV 
ŠTUDENTA

Možnosti predstavitev 
vsebin v spletni učilnici 
Moodle:
• wiki,
• forum.



Nearpod

Primer: aktivno vključevanje 
študentov v predstavitev 

preko lastnih naprav

PREDSTAVITEV 
UČITELJA IN 
ŠTUDENTA

• 8 različnih interaktivnih elementov (kviz, odprta vprašanja, prostor 
za risanje, sodelovalna tabla, anketa, vstavljanje manjkajočih 
besed, igra spomin, iskanje parov in Time To Climb),
• orodje za pripravo samostojne predstavitve, možnost uvoza PPT 

predstavitve, 
• predvajanje predstavitve in odgovorov v realnem času ali neodvisno 

od časa in kraja,
• spremljanje predstavitve in reševanje aktivnosti na lastnih 

napravah,
• možnost izvoza poročil celotne predstavitve ali posameznega 
študenta(.pdf, .csv).



Hvala za pozornost.
Kontaktni e-naslov: tadeja.nemanic@uni-lj.si  
Spletna stran: https://digitalna.uni-lj.si
Facebook: www.facebook.com/centerdigitalnaul
Instagram: www.instagram.com/centerdigitalnaul/

mailto:tadeja.nemanic@uni-lj.si
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