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Sodelovalno učenje
▪ Skupno ime za množico izobraževalnih pristopov, kjer gre za 

skupne dejavnosti študentov ter študentov in učiteljev.
▪ Ni več klasičnih “predavanj” učitelja.
▪ Učitelj ni več ekspertni prenašalec znanja, ampak ekspertni

snovalec učnih priložnosti.
▪ Učenje - aktiven proces konstrukcije novih znanj.
▪ Učenje se ne začne s predstavitvijo dejstev in teorij, ampak z 

definicijo problema, ki ga študenti rešujejo (skupaj).



Oblike sodelovalnega učenja

▪ Tesnejše in bolj ohlapne,
▪ pri tesnejših oblikah soodvisnost sodelujočih, sinergija,
▪ pri ohlapnejših gre za delitev dela,
▪ različne oblike sodelovalnega učenja:
▪ časovno (posamezna študijska ura, cel predmet),
▪ oblike dela (pogovor, projekt, problemski pristop, študije primerov, 

vodeno snovanje …).



Prednosti sodelovalnega učenja
● Razvoj višjih miselnih procesov, spretnosti za 

komunikacijo, samovrednotenje in vodenje. 
● Spodbujajo interakcijo študentov z učiteljem oz. fakultetnim

okoljem. 
● Povečanje v pomnjenju znanja, samozavesti in razvoju

odgovornosti. 
● Izpostavljenost različnim perspektivam in boljše

razumevanje le-teh.
● Priprava na družbene in zaposlitvene situacije.



https://www.menti.com/b33126yt3m

Zanima nas vaše mnenje

Kakšno vlogo ima pri sodelovalnem 
učenju IKT?

Pojdite na www.menti.com in uporabite kodo: 4969 5222

https://www.menti.com/b33126yt3m


Vloga IKT pri sodelovalnem učenju/delu
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) lahko uporabimo v 
podporo: 
• medosebni komunikaciji za podporo strategijam/metodam

sodelovalnega učenja, ki se uporabljajo v neposrednem stiku, 
• računalniško podprtemu sodelovalnemu delu, pri katerem
študenti delajo na skupnem dokumentu/izdelku, in 
• računalniško podprtemu sodelovalnemu učenju, pri katerem je 

poudarek na podpori argumentiranja in razvoja pomena med skupino
študentov.



IKT v podporo medosebni 
komunikaciji
○ Mogoče je izvajati več metod

sodelovalnega učenja, ki so bile 
zasnovane za neposredni stik v 
razredu.

○ Omogoča interakcijo med mnogimi. 
○ Več študentom omogoča sodelovanje

v razpravi.
○ Študentom omogoča pregled in 

razmislek o pretekli razpravi.
○ Druga plat: študenti se pri

komunikaciji ne morejo zanašati na
neverbalne znake. ZOOM, MS TEAMS, 

WEBEX, BIG BLUE BUTTON

MOODLE FORUM in 
KLEPET

PADLET, TRELLO



IKT v podporo sodelovalnemu 
ustvarjanju izdelkov
○ Omogoča delo na skupnem

izdelku.
○ Vsak študent lahko doprinese

svoj del.
○ Študentom omogoča lažji

pregled nad že opravljenim
delom in prihajajočih
aktivnostih.

Sodelovalne table (Padlet, Trello, Miro ipd.)

Office 365

Moodle WIKI

Bele table



IKT v podporo računalniško 
podprtemu sodelovalnemu 
učenju
○ Omogoča argumentiranje

in razvoj pomena med 
skupino študentov.

○ Aktivnosti, ki omogočajo
učiteljem in študentom
edinstveno sodelovalno
okolje, kjer lahko
organizirarjo študijska
gradiva, analizirajo
rezultate, diskutirajo ipd. 
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Sodelovalne table

Moodle Slovar

Moodle Podatkovna zbirka



Ustvarjanje tabelske slike

Funkcionalnost
/Orodje

MS 
White-
board

Zoom Jamboard 
Google

Miro White-
board.fi

White-
board chat

OneNote Moodle 
(PDF 
annotation)

Office 
aplikacije

Sodelovanje da da da da da da da da da

Shranjevanje da da da da da da ne da da

Dopolnjevanje da ne da da delno da da da da

Raznolikost 
vsebin

da ne ne da ne da da ne da

Sledenje 
spremembam

da ne da da da da da da da

Velikost table neome-
jeno

neomejeno 
(drsnice)

neomejeno 
(drsnice)

neomejeno omejeno neomejeno 
(drsnice)

neomejeno 
(listi)

neomejeno 
(pdf)

neomejeno 

Kako lahko spodbudim 
študente k sodelovalnem 

ustvarjanju zapiskov 
tekom predavanj?

Več na: https://digitalna.uni-lj.si/2021/05/11/orodja-za-ustvarjanje-tabelske-slike/

https://digitalna.uni-lj.si/2021/05/11/orodja-za-ustvarjanje-tabelske-slike/


Pojmovne mreže – 1. del

○ Predstavljajo grafično ponazoritev znanja študentov.
○ Sledimo trem korakom: 

1. Postavimo jasno izhodiščno vprašanje.
2. Študenti dopolnjujejo izhodiščno vozlišče z relevantnimi koncepti.
3. Študentom omogočimo ponovni pregled in urejanje.

○ Ideje za uporabo: 
○ ob pričetku obravnave določene vsebine,
○ tekom obravnave določene vsebine,
○ dopolnjevanje pojmovne mreže.

Kako lahko študente 
vključim k sodelovalnem 

ustvarjanju miselnih 
vzorcev?



Pojmovne mreže – 2. del
Kako lahko študente 

vključim k sodelovalnem 
ustvarjanju miselnih 

vzorcev?

Funkcionalnost
/Orodje

Coggle GoConqr Mindmup Wisemapping Creately Mindmeister

Sodelovanje da ne da da da da

Sledenje 
spremembam

da da da da da da

Dodajanje 
večpredstavnih 
vsebin

da da da da da da

Odnosi med 
elementi

da ne da da da da

Prenos 
rezultatov

da da da da da da



Strukturirane sodelovalne 
učne metode (1.del)

1. korak: študente razdelimo v »matične« skupine,
2. korak: v vsaki skupini določimo vodjo,
3. korak: predavanje oz. vsebino razdelimo v manjše segmente,
4. korak: vsakemu študentu v skupini dodelimo en segment vsebine,
5. korak: študentom omogočimo čas za branje dodeljenega 

segmenta,
6. korak: oblikujemo »ekspertne« skupine, kjer se povežejo 

študenti, ki jim je bil dodeljen enak segment vsebine, 
7. korak: študenti se ponovno povežejo v »matične« skupine in vsak 

študent v skupini predstavi svoje ugotovitve,
8. korak: preverite znanje študentov.
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Kako lahko 
uporabim IKT pri 

uporabi 
sodelovalne učne 
metode jigsaw oz. 

sestavljanka?



Strukturirane sodelovalne 
učne metode (2. del)
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Aktivnost 
študentov/Orodje

Moodle Office365 Padlet, Trello Zoom

Osnovna komunikacija Klepet, Sporočanje, 
Forum

MS Teams 
videosrečanje

/ Klepet

Delo v matični skupini Lekcija, Knjiga, Stran, 
H5P predstavitev, PPT, 
Word, PDF, PNG, 
Mapa, videoposnetki

PPT, Word, PDF, Excel, 
Sway, MS Whiteboard, 
videoposnetki

PPT, Excel, Word, PNG, 
PDF, Povezave do 
zunanjih virov, 
videoposnetki

Deljenje različnih virov

Delo v ekspertnih 
skupinah in priprava 
predstavitve

Wiki, Podatkovna 
zbirka

PPT, Word, Excel,  
Sway, MS Whiteboard

Objave z besedilom in 
drugimi 
večpredstavnimi 
elementi

Whiteboard

Postavljanje vprašanj, 
diskusija

Komentiranje, Forum MS Teams klepet, 
objave

Komentiranje Klepet

Individualni preizkus 
znanja

Kviz, Naloga, Odziv, 
Vprašalnik

MS Forms, MS Teams 
Naloga

/ (zunanji viri) Anketa

Kako lahko uporabim 
IKT pri uporabi 

sodelovalne učne 
metode jigsaw oz. 

sestavljanka?



Sodelovalni projekti (1. del)

Stopnje izvajanja projektnega dela:
1. postavitev ciljev oz. iniciativa,
2. skiciranje projekta,
3. načrtovanje izvedbe projekta,
4. izvedba projekta,
5. sklepna faza.

Vmesni podstopnji, ki nastopata med posameznimi stopnjami:
• usmerjevanje in
• usklajevanje.
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Kako lahko uporabim IKT 
pri izvedbi projektnega 

učnega dela?



Sodelovalni projekti (2. del)
Aktivnost 
študentov/Orodje

Uporaba IKT Primeri IKT

Postavitev ciljev oz. 
iniciativa

Uporaba oblaka besed za zbiranje predlogov, uporaba IKT za glasovanje
o posameznih idejah za projektno učno delo, orodja za sinhrono in 
asinhrono komunikacijo v fazi zbiranja predlogov in razpravljanja o 
posameznih predlogih za temo projektnega učnega dela.

Mentimeter,
Vevox,
Moodle forum, klepet,
Padlet, Trello

Skiciranje projekta Uporaba IKT za definiranje izhodišča projektnega dela, sinhrona in 
asinhrona komunikacija za diskusijo o ciljih projekta in alternativnih 
idejah za raziskovanje, orodja za sodelovalno ustvarjanje izhodišč.

Office 365,
Moodle wiki

Načrtovanje izvedbe 
projekta

Uporaba IKT za sodelovalno načrtovanje dela na projektu, sinhrona in 
asinhrona komunikacija za diskusijo o nalogah na projektu, uporaba IKT 
za pripravo nalog na projektu in izbiro oziroma dodelitev nalog 
posameznim članom skupine.

Moodle kontrolni 
seznam,
MS Planer,
Trello

Izvedba projekta Uporaba IKT za pregled razpoložljive in izbor primerne literature za 
projektno področje, sprotno preverjanje znanja študentov, pripravo 
dokumentacije in kronološki prikaz projekta.

Moodle Podatkovna 
zbirka, slovar, forum, 
Kvizi, Office 365

Sklepna faza Uporaba IKT za pripravo predstavitve rezultatov projekta. Office 365, Prezi

Kako lahko uporabim IKT 
pri izvedbi projektnega 

učnega dela?



Primeri sodelovalnega učenja 

https://padlet.com/sanja_jedrinovic3/sodelovalno_ucenje

Zapišite primer sodelovalne
aktivnosti, ki vključuje uporabo
IKT. 

https://padlet.com/sanja_jedrinovic3/sodelovalno_ucenje


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/

mailto:sanja.jedrinovic@uni-lj.si
mailto:digitalna@uni-lj.si
https://digitalna.uni-lj.si/
http://www.facebook.com/centerdigitalnaul
http://www.instagram.com/centerdigitalnaul/

