Ob zaključku leta 2021
Št. 3 | december 2021

Nekaj uvodnih besed
Spoštovani,
še eno leto je naokoli in tudi za to leto lahko rečemo, da je bilo nenavadno. Kljub temu se letu 2021 za
marsikaj lahko zahvalimo in polni novih izkušenj napotimo novim zmagam naproti v letu 2022. V zadnjem
času smo imeli priložnost razmisliti o svojih vrednotah ter se še bolj posvetiti tistim, ki nam veliko
pomenijo. Videli smo lahko, da nas tudi različni vsakodnevni izzivi, ki jih je prinesla epidemija Covid-19 ne
ustavijo - spoznali smo lahko, kako iznajdljivi smo, kako hitro se lahko prilagodimo novim situacijam in se
izurili v veščinah, o katerih še pred dvemi leti nismo razmišljali.
V tem letu smo bili ponovno soočeni s študijem na daljavo, s kombiniranim študijem ter hibridnim
načinom študija. Na naših e-naslovih so se pogosto pojavile dileme glede možnosti aktivnega vključevanja
študentov na daljavo, dileme glede možnosti učinkovite izvedbe pedagoškega procesa v situaciji, kjer nekaj
študentov vidimo pred seboj, nekaj študentov pa nas spremlja na daljavo. Vaše stiske smo začutili in vam
skušali pri premagovanju izpostavljenih izzivov, povezanih z novimi načini poučevanja in učenja, tudi
pomagati. Z rednim izvajanjem različnih dogodkov smo želeli nasloviti ključne težave, ki so se pri izvedbi
pedagoškega procesa pojavile. Na 3-dnevnem dogodku Dnevi Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem
procesu smo svoje aktivnosti predstavili v obliki usmeritev za aktivno vključevanje študentov v pedagoški
proces. Vzpostavili smo skupnost multiplikatorjev, ki bo v prihodnje še bolj intenzivno delila vaše izkušnje
in vam pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev ter skupaj z vami stremela k zagotavljanju kakovostne
izvedbe pedagoškega procesa, ne glede na nepredvidljive situacije, ki se nam lahko pripetijo. Pričeli smo
tudi s pilotnimi projekti posodobitve izvedbe predmetov z didaktično uporabo IKT, kjer želimo vsem tistim,
ki imajo ideje in zamisli za nadgradnjo pedagoškega procesa priti naproti in olajšati prve korake z
uporabo IKT. Intenzivno delamo tudi na tem, da bi na ravni UL vzpostavili enotno učno okolje, ki bo
reševalo nekatere pereče vidike, ki so do sedaj omejevali sistemsko vpeljavo IKT v pedagoški proces.
Ob zaključku leta bi se vam vsem radi zahvalili, ker ste bili del naše poti. Upamo, da bomo tako uspešno
sodelovali tudi v naslednjem letu.
Želimo vam srečno in uspešno 2022,
ekipa Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
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Kaj smo počeli zadnje leto?
Prvo leto delovanja Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je minilo, kot bi mignil.
V obdobju od 1. 10. 2020 (formalni pričetek delovanja) do 31. 12. 2021 smo sodelavke in sodelavci
Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu izvedli oz. nudili podporo v aktivnostih, kot so:
2 posveta Učitelji učiteljem in posvet Dnevi Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu (v
spletni obliki) s skupno 266 udeleženci,
104 delavnice (tako v spletni obliki kot tudi v živo) s skupno 2242 udeleženci,
46 izvedb spletnih delavnic (MOOCi) s skupno 244 udeleženci,
540 svetovanj (večji del v spletni obliki) s skupno 294 udeleženci,
255 gradiv, ki so prosto dostopna na spletu za vse visokošolske učitelje in sodelavce UL (primeri
dobre prakse, namigi in navodila za uporabo različne IKT).
V zadnjem letu smo svoje aktivnosti osredotočili tudi na predstavitev možnosti uporabe IKT v času
študija na daljavo ter hibridnega načina študija (kamor spada uporaba videokonferenčnih sistemov,
sodelovalnih učnih okolij), saj so razmere z epidemijo Covid-19 povzročile na tem področju največje
potrebe med visokošolskimi učitelji in sodelavci UL.
V koledarskem letu 2021 smo sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu pričeli z
vsebinskim vodenjem dveh ukrepov, vključenih v Razvojni steber financiranja (RSF). Ukrepa
pomembno narekujeta aktivnosti, s katerimi smo pričeli v koledarskem letu 2021 in jih bomo
izvajali tudi v naslednjem letu. Več o aktivnostih si lahko preberete v poglavju Aktualne aktivnosti.

V nadaljevanju si lahko naše glavne poudarke oz. aktivnosti ogledate v obliki
videoposnetkov ter predstavitev z dogodka Dnevi Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu ter infografike.
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Dnevi Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu
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Na povezavi
https://digitalna.unilj.si/dnevi-centra/ si lahko
ogledate videoposnetke
srečanja ter podporna gradiva,
ki smo jih delili z udeleženci.
in
več fo

ac
rm ij:

V luči obeleženja prvega leta delovanja Centra UL za uporabo IKT v
pedagoškem procesu smo se odločili za organizacijo 3-dnevnega
dogodka, kjer smo si želeli predstaviti ključne usmeritve pri
uporabi IKT, na katerih smo temeljili naše aktivnosti še pred samo
formalno ustanovitvijo centra ter tudi v prvem letu delovanja.
Na dogodku, ki smo ga poimenovali Dnevi Centra UL za uporabo
IKT v pedagoškem procesu, smo se osredotočili na predstavitev
različnih možnosti aktivnega vključevanja študentov ob uporabi
IKT v pedagoški proces tako v času izvajanja študija v
predavalnicah kot tudi v času kombiniranega študija, študija na
daljavo ter hibridnega načina študija.

5

Infografika pove več kot 1000 besed
Svetovanje in podpora visokošolskim
učiteljem in sodelavcem UL

1.10. 2020: Formalni pričetek delovanja Centra UL za
uporabo IKT v pedagoškem procesu

Didaktično svetovanje:

OKT 20

Št. svetovanj: 417

NOV 20

Št. učiteljev: 211

Tehnično svetovanje:

8. 1. 2021: Prvi posvet Učitelji
učiteljem: Primeri vrednotenja
znanja pri študiju na daljavo

Št. svetovanj: 122

Št. učiteljev: 83

JAN 21

DEC 20
Izvedba intenzivnih in fokusnih
spletnih delavnic

15. 1. 2021: Pričetek sodelovanja
na projektu MEP&M

Št. spletnih delavnic: 46

Št. učiteljev: 244

Izvedba webinarjev na
ravni UL in/ali na
posameznih članicah UL

FEBR 21

MAR 21
1. 3. 2021: Pričetek
sodelovanja na projektu
GAME-ED

s področja didaktike:
Št. webinarjev: 98
Št. učiteljev: 2126

MAJ 21

APR 21

s področja tehnike:

Razvoj gradiv za didaktično uporabo
IKT v pedagoškem procesu

Št. webinarjev: 6
Št. učiteljev: 116

Št. gradiv: 255

Št. ogledov: 17 361
moodle

JUN 21
28. 5. 2021: Drugi posvet Učitelji
učiteljem: Zagotavljanje
dostopnega študijskega okolja za
vse študentke in študente

Št. vzpostavljenih spletnih učilnic: 6

JUL 21
1. 6. 2021: Pričetek sodelovanja na
projektu Hi-TEACH

1. 9. 2021: Pričetek pilotnih
projektov, vzpostavitev
skupnosti multiplikatorjev
in integratorjev.

SEP 21

OKT 21
1. 10. 2021: Eno leto delovanja centra
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AVG 21

NOV 21

DEC 21

27. 10. - 29. 10. 2021: Dnevi Centra UL
za uporabo IKT v pedagoškem procesu
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Načrti za prihodnje leto
Tudi v prihodnjem letu si želimo čim več sodelovanja z visokošolskimi učitelji, sodelavci in študenti na
različnih članicah UL. Svoje aktivnosti bomo tako tudi v prihodnje usmerili na različna področja.
Na področju diseminacije in izobraževanja bomo tudi v prihodnje:
predstavljali didaktične in tehnične vidike delovanja Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem
procesu na spletni strani, družbenih omrežjih ipd.;
izvajali dogodek »Dnevi Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu«;
izvajali posvete Učitelji učiteljem s poudarkom na deljenju izkušenj izvajalcev pilotnih
posodobitev študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT in aktivnosti v skupnosti
multiplikatorjev ter integratorjev;
izvajali spletne delavnice ter delavnice v živo ali na daljavo.
Na področju svetovanja bomo:
nudili didaktično in tehnično podporo preko skupnega e-naslova, preko videokonferenčnih
srečanj ter srečanj v živo za posameznike in skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL;
organizirali »vabilo« za nove pilotne projekte posodabljanja študijskih predmetov z didaktično
uporabo IKT ter sodelovali pri načrtovanju, razvoju in posodabljanju študijskih predmetov z IKT;
organizirali »vabilo« za nove oz. dodatne sodelavce v skupnosti multiplikatorjev za didaktično
uporabo IKT na članicah UL ter sodelovali pri načrtovanju, razvoju in posodabljanju aktivnosti v
skupnosti multiplikatorjev;
organizirali »vabilo« za skupnost študentov, ki bi vrstnikom nudila podporo pri uporabi IKT na
članicah UL ter sodelovali pri načrtovanju, razvoju in posodabljanju aktivnosti v skupnosti
študentov;
organizirali »vabilo« za nove oz. dodatne sodelavce v skupnosti integratorjev, oziroma tehničnih
strokovnjakov s katerimi identificiramo potrebe po programski in strojni opremi za podporo
didaktični uporabi IKT na članicah UL ter oblikujemo enotno učno okolje s poudarkom na
integriranih rešitvah in podpori multimedijskim storitvam.
Izhajajoč iz raziskovalnih spoznanj bomo na področju razvojno-raziskovalnih aktivnosti:
razvijali gradiva s področja didaktične uporabe različne IKT in objavljali le-te na naši spletni strani;
spremljali in analizirali rezultate uvajanja IKT v pedagoškem procesu v okviru pilotnih projektov;
pripravljali strokovne in znanstvene prispevke;
vzpostavitvili več (5-7) pilotnih okolij za zajem multimedijskih vsebin (npr. avtomatizirani zajem
predavanj iz predavalnic in drugih prostorov na članicah UL), odlaganje multimedijskih vsebin v
repozitorij enotnega učnegaokolja, spletno obdelavo ter prikaz le-teh v različnih oblikah (npr. v
spletnih učilnicah, na spletnih straneh, video portalih) z nastavljivimi pravicami dostopa.

Da bi čim bolje naslovili potrebe visokošolskih učiteljev na članicah, smo
pripravili kratek vprašalnik, preko katerega si želimo izvedeti več o potrebah
po podpornih aktivnostih na področju uporabe IKT v pedagoškem procesu.
Vabimo vas, da na povezavi rešite kratek vprašalnik in nam s tem pomagate
pri načrtovanju aktivnosti, ki bodo odražale vaše potrebe pri uporabi IKT.
V kolikor imate za nas kakšno vprašanje, predlog, idejo ali komentar, nam lahko pišete na
digitalna@uni-lj.si.
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Aktivnosti v okviru Razvojnega
stebra financiranja (RSF)
Sanja Jedrinović
sanja.jedrinovic@uni-lj.si

Kot smo že poročali, v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu vsebinsko vodimo delo na
različnih ukrepih v okviru razvojnega stebra financiranja (RSF). V nadaljevanju predstavljamo
povzetek aktivnosti, ki jih trenutno izvajamo in h katerim se še vedno lahko pridružite.
Ukrep A.II.2: Razvoj podpornega sistema za učitelje in študente na področju vključevanja IKT
in sodobnih tehnoloških rešitev v pedagoški proces
V okviru ukrepa A razvijamo podporni sistem za učitelje na področju vključevanja IKT v pedagoški
proces na različnih ravneh. Poleg skupine Centra Digitalna UL, ki nudi visokošolskim učiteljem in
sodelavcem ter študentom UL podporo na področju diseminacije (organizacija različnih dogodkov
izmenjave dobrih praks), izobraževanja (izvedba spletnih delavnic in delavnic v živo), svetovanja
(individualna ter skupinska svetovanja na temo didaktične in tehnične uporabe IKT) ter razvoja
(spremljanje trendov na področju uporabe IKT v pedagoškem procesu in razvoj različnih gradiv v
podporo uporabi IKT v pedagoškem procesu, vzpostavitev enotnega učnega okolja ipd.) bomo v
podporni sistem na UL vključili tudi posameznike na članicah UL, ki imajo že nekaj izkušenj z uporabo
IKT v pedagoškem procesu in so te izkušnje pripravljeni deliti s kolegi v različnih oblikah (več v
nadaljevanju Vzpostavitev in aktivno sodelovanje v skupnosti multiplikatorjev za uporabo IKT na članicah
UL). V podporni sistem bomo vključili tudi visokošolske učitelje in sodelavce, ki bi bili pripravljeni pri
svojih predmetih preizkušati možnosti uporabe IKT v pedagoškem procesu (več v nadaljevanju
Izvedba pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z uporabo IKT) ob podpori tako
multiplikatorjev na članici kot tudi sodelavcev Centra Digitalna UL.
Ukrep B.II.2: Razvoj modela za izvajanje kombiniranega izobraževanja in izobraževanja na
daljavo v luči internacionalizacije in virtualne mobilnosti
V okviru ukrepa razvijamo enotno učno okolje za vse članice in visokošolske učitelje UL, ki bo
obsegalo skupek med seboj povezanih spletnih aplikacij za podporo izvedbi pedagoškega procesa.
Poleg spletnih učilnic bo okolje vključevalo spletne aplikacije za podporo multimediji/videu, različne
namenske aplikacije, ki bodo povezane s študentskimi informacijskimi sistemi in enotno prijavo,
omogočalo pa bo tudi dostop do vseh vsebin in aktivnosti v okviru študijskega procesa na enem
mestu. V študijskem letu 2021/22 v okviru razvoja enotnega učnega okolja pripravljamo izvedbo
multimedijskih pilotov, v okviru katerih bomo povabili najbolj znane svetovne ponudnike
multimedijskih rešitev, da omogočijo prilagojen dostop za visokošolske učitelje UL do rešitev, ki
vključujejo uporabo multimedijskega repozitorija, okolja za zajem in urejanje videoposnetkov iz
predavalnic ali multimedijske opreme predavateljev ter predvajanje le-teh v različnih spletnih okoljih.
V multimedijskih pilotih je predvideno sodelovanje posameznih članic oziroma visokošolskih
učiteljev, ki bodo izrazili zanimanje za snemanje, urejanje, odlaganje in uporabo videoposnetkov v
pedagoškem procesu.
Za sodelovanje se vsem zahvaljujemo in
se veselimo skupnega premagovanja zastavljenih izzivov!
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Pilotni projekti izvedbe študijskih
predmetov z uporabo IKT
Namen aktivnosti je načrtovanje, izvedba, evalvacija in deljenje izkušenj z uporabo IKT v
pedagoškem procesu pri izbranem študijskem predmetu (ali več njih). Z visokošolskimi učitelji in
sodelavci sodelujemo pri posodabljanju študijskih predmetov v smeri bolj interaktivnega ter
vključujočega pedagoškega procesa z uporabo IKT. Do sedaj se je za posodobitev študijskih
predmetov odločilo 68 izvajalcev. Le-ti bodo aktivnosti pri predmetih posodobili na različnih ravneh:
omogočili ogled različnih večpredstavnih in interaktivnih študijskih gradiv,
sproti preverjali razumevanje študentov preko različnih aktivnosti vrednotenja znanja z uporabo
IKT,
spodbujali sodelovalno delo in sodelovalno učenje preko različnih aktivnosti skupnega
ustvarjanja gradiv, reševanja problemskih situacij, izpeljave projektnih nalog ipd.
Več informacij o aktivnostih, ki jih izvajajo učitelji, in njihovih učinkih bo objavljeno po izvedbi
posameznih predmetov na https://digitalna.uni-lj.si/pilotne-posodobitve-studijskihpredmetov-z-uporabo-ikt/.

več inf

:
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Skupnost multiplikatorjev za
didaktično uporabo IKT

Glavni namen aktivnosti je oblikovanje skupnosti, ki nudi podporo visokošolskim učiteljem,
sodelavcem in študentom na posamezni članici UL (in tudi širše) pri uporabi IKT v pedagoškem
procesu. V skupnost multiplikatorjev se je do sedaj priključilo že 38 visokošolskih učiteljev oz.
sodelavcev iz različnih članic UL, ki so pričeli z izvajanjem raznovrstnih, zanimivih aktivnosti.
Že zdaj si lahko ogledate, kako so potekale aktivnosti v skupnosti multiplikatorjev na Fakulteti za
upravo in Fakulteti za elektrotehniko, saj prispevke visokošolskih učiteljev in sodelavcev objavljamo
na https://digitalna.uni-lj.si/multiplikatorji-za-didakticno-uporabo-ikt/.
več inf
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Enotno učno okolje
Marko Papić
marko.papic@uni-lj.si

Med posameznimi članicami UL obstajajo velike razlike v opremljenosti, zagotavljanju spletnih
aplikacij, uporabljenih v pedagoškem procesu, ter zmožnosti tehnične podpore visokošolskim
učiteljem in sodelavcem. Določenih spletnih aplikacij zaradi svoje kompleksnosti (npr. celovite
multimedijske storitve, opisane v nadaljevanju) ali pa manjše uporabe (npr. e-listovniki, portfelji) ni
smiselno razvijati na ravni posameznih članic. Hkrati se tako med študenti kot tudi med
visokošolskimi učitelji vse bolj pojavlja želja oziroma zahteva, da do vseh vsebin in orodij, ki jih
uporabljajo v študiju, dostopajo iz enega mesta z uporabo univerzitetne identitete, iz svojih
računalnikov ali pa iz svojih pametnih mobilnih naprav.
V ta namen v Centru Digitalna UL snujemo in razvijamo t. i. »Enotno učno okolje«, skupek med seboj
povezanih spletnih aplikacij in integriranih s študijskimi informacijskim sistemi ter z enotno prijavo. V
enotnem učnem okolju bo moč slediti napredovanju študentov v različnih spletnih orodjih in okoljih
ter razvijati funkcionalnosti napredne analitike, ki bodo študentom pomagale do bolj učinkovitega
študija, visokošolskim učiteljem in sodelavcem pa pri nudenju ustrezne podpore študentom. K
uporabi enotnega učnega okolja bodo posamezne članice UL pristopile glede na svoje želje in
uporabnost samega okolja bodisi v celoti ali pa bodo uporabile le posamezne gradnike okolja.
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Skupnost integratorjev
Integratorji so tehnični strokovnjaki iz posameznih članic UL (lahko IKT podpora, visokošolski
učitelji, sodelavci ali raziskovalci), ki imajo izkušnje iz področja uporabe multimedije in širše ter
uporabe spletnih IKT rešitev v pedagoškem procesu oziroma jih to področje še posebej zanima in
želijo aktivno prispevati:
z oblikovanjem, urejanjem ali dopolnjevanjem različnih specifikacij, vezanih na enotno učno
okolje,
z aktivnim spremljanjem poteka enega ali več multimedijskih pilotov,
s predlaganjem manjkajočih rešitev ali zahtev uporabnikov.
Ker nimajo vse članice UL med sodelavci ustreznega profila ali posebej izkazanega interesa po
aktivnem sooblikovanju enotnega učnega okolja UL, bomo skupino integratorjev razširili tudi na
predstavnike članic, ki v skupini ne bodo aktivno sodelovali, temveč bodo:
spremljali aktivnosti v ukrepu B.II.2 in potek razvoja enotnega učnega okolja,
predstavljali vez med visokošolskimi učitelji, ki bodo pilotno uporabljali rešitve enotnega
učnega okolja (npr. multimedijske pilote),
zbirali specifične uporabniške zahteve posameznih članic UL in jih predstavili skupini v okviru
razvojnih aktivnosti enotnega učnega okolja.

Multimedijski piloti
Multimedijski piloti so namenjeni evalvaciji in validaciji rešitev, ki omogočajo izvedbo celovitih
multimedijskih storitev za podporo izvedbi pedagoškega procesa. Vključujejo programsko opremo za
zajem, urejanje multimedijskih posnetkov, odlaganje le-teh v multimedijski repozitorij in streženje v
različnih oblikah. Z izvedbo pilotov želimo izbrati najboljšo rešitev, ki bo ustrezala zahtevam
posameznih članic UL ter omogočila avtomatizacijo procesov (zajema, odlaganja, streženja izbranim
skupinam uporabnikov) oziroma zmanjšala posege uporabnikov (visokošolskih učiteljev in
sodelavcev), čeprav so le-ti sorazmerno enostavni.
K pripravi multimedijskih pilotov bomo povabili ponudnike z največ referencami v evropskem in
svetovnem univerzitetnem prostoru (naj navedemo le nekatere: Kaltura, Panopto, Microsoft, Cisco,
MiTeam, Mediasite, ipd). Ponudniki bodo za potrebe UL izdelali pilotne rešitve v svojih oblakih. Po
transparentnem postopku bomo izbrali tiste članice UL ali pa posamezne visokošolske učitelje, ki so
zainteresirani, da v svojem pedagoškem procesu izbrane rešitve lahko uporabljajo v polni
funkcionalnosti (ne le repozitorij, temveč tudi zajem in obdelavo vsebin ter morebitne druge
napredne možnosti).
Namen multimedijskih pilotov je, da ugotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo ter vse morebitne
tehnične ali druge omejitve ponujenih rešitev. Po izvedenih multimedijskih pilotih sledi priprava
kakovostne projektne dokumentacije za drugi korak, to pa je izbira, nakup ter prilagoditev in uvedba
produkcijske rešitve, ki bo na voljo vsem članicam UL. Ta skupna rešitev bo povezana z
administrativnimi sistemi, avtomatizirana od zajema do streženja in bo omogočala enovito
upravljanje procesov ter bo del enotnega učnega okolja in tako smiselno tesno sklopljena z IKT okolji,
ki jih visokošolski učitelji in sodelavci uporabljajo oziroma jih bodo uporabljali v prihodnje.
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Primeri dobre prakse uporabe IKT
v pedagoškem procesu
V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov dobrih praks iporabe IKT
z različnih področij, s katerimi želimo širiti ideje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za posodabljanje lastnih aktivnosti za študente v pedagoškem procesu.
Več primerov s podrobnimi opisi lahko najdete na https://digitalna.uni-lj.si/primeri-uporabe-ikt-vpedagoskem-procesu/.
Področje: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
SAMR: preoblikovanje
Izpostavljeni pristopi: mobilno učenje, sodelovalno učenje
Uporabljena IKT: Kahoot, Mentimeter, Google Sheets, Google Forms
Opis: Avtor primera dobre prakse (dodatne informacije) je v pedagoški proces vpeljal aktivnosti, ki spodbujajo
interakcijo s študenti in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT. Izvedba je potekala po fazah: 1) Učitelj je s
študenti testiral različne osebne odzivne sisteme, s katerimi je raziskoval učinke interakcije med študenti na
usvajanje znanja. Po obravnavi vsake posamezne tematike je s študenti preizkušal orodje Kahoot (vprašanja
zaprtega tipa) ter orodje Mentimeter (vprašanja odprtega tipa), ki sta mu omogočila preverjanje in izmenjevanje
znanja, mnenj in idej. V drugem delu so študenti po skupinah pripravili projektne naloge in predstavitve, ki so jih
z orodjem Kahoot tudi medvrstniško ovrednotili po vnaprej pripravljenih kriterijih, vsaka skupina pa je takoj
prejela evalvacijo lastnega nastopa, kar je bilo študentom zelo všeč. 2) Študenti so naloge vrstnikov ovrednotili s
pomočjo vnaprej pripravljenih obrazcev z orodjema Google Sheets (ne anonimno podajanje komentarjev
vrstnikom) ter Google Forms (anonimno komentiranje). Študentom je bilo anonimno podajanje povratnih
informacij ljubše, saj so bili na takšen način bolj iskreni. 3) Sledila je ponovitev prejšnjih faz z manjšimi
izboljšavami (skupinsko in individualno reševanje v prvi fazi, dodatni obrazci v drugi fazi), kar so študenti
pozitivno sprejeli.
Področje: Naravoslovje, matematika in računalništvo
SAMR: nadgradnja
Izpostavljeni pristopi: učenje z raziskovanjem, sodelovalno učenje
Uporabljena IKT: Socrative, Quizizz, iSpring
Opis: Avtorji (dodatne informacije) so preučevali uporabo IKT in igrifikacije za izdelavo kvizov, ki so jih
uporabili za formativno ocenjevanje študijske uspešnosti študentov. Učitelji so pedagoški proces izvajali na
tradicionalen način, kjer so študenti reševali kvize "na papir", in v igrificirani obliki, kjer so študenti reševali ekvize. Študenti so bili razdeljeni v tri skupine. Vsi so bili vključeni v obe obliki dela, pri čemer je poučevanje
potekalo izmenično (tedensko) na tradicionalen in igrificiran način, razlika med skupinami pa je bila ta, katero
IKT so uporabljali za reševanje e-kvizov (Socrative, Quizizz ali iSpring). Oba načina izvedbe sta se izkazala kot
učinkovita pri ocenjevanju znanja študentov.
Področje: Umetnost in humanistika
SAMR: preoblikovanje
Izpostavljeni pristopi: obrnjeno učenje, sodelovalno učenje, mobilno učenje
Uporabljena IKT: spletna učilnica Moodle, videokonferenčni sistem Zoom, Quizlet, Flipgrid
Opis: Avtor primera dobre prakse (dodatne informacije) je na spletni učilnici Moodle s študenti delil gradiva in
videoposnetke ter kvize, ki so si jih študenti ogledali in rešili pred izvedbo predavanja. Študenti so z orodjem
Flipgrid pripravili krajše videoposnetke za spoznavanje preostalih članov skupine, nato pa so v svoji skupini (ali
paru) prediskutirali in delili svoje izkušnje na podlagi vsebine, predelane pred prihodom na predavanja. Učitelj
je za študente pripravil tudi tekmovanje oz. kviz z orodjem Quizlet. Sodelovalno delo je potekalo tudi pri izvedbi
na daljavo in sicer z uporabo sodelovalnih sob (Breakout rooms) v videokonferenčnem sistemu Zoom.
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Gradiva in namigi za uporabo IKT
Za visokošolske učitelje in sodelavce ter tudi študente UL pripravljamo
gradiva in kratke namige za uporabo različne IKT v pedagoškem
procesu. Predstavljamo vam nekaj zadnjih gradiv.

Mateja Bevčič
mateja.bevcic@uni-lj.si

Izvoz vseh datotek hkrati iz podatkovne zbirke v Moodlu

in
več fo

https://digitalna.uni-lj.si/2021/10/20/kako-iz-moodle-podatkovnezbirke-izvoziti-vse-datoteke-hkrati/

ac
rm ij:

Gradiva in namige
lahko spremljate na
spletni strani:

V gradivu predstavljamo, kako lahko s pomočjo funkcionalnosti "Izvozi v
portfelj" v spletni učilnici Moodle izvozimo vse izdelke študentov hkrati
iz različnih sodelovalnih aktivnosti, kot sta npr. forum in podatkovna
zbirka. Več si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Uporaba vtičnika za organizacijo dela in študija v MS Teams

digitalna.uni-lj.si

digitalna@uni-lj.si

in
več fo

ac
rm ij:

Veseli bomo tudi
vaših predlogov za
namige, predstavitev
orodij in njihove
uporabe. Predloge
nam lahko pošljete
na e-naslov:

V sodelovalno okolje MS Teams lahko vključimo številne (zunanje)
aplikacije. Ena izmed aplikacij, s katero lahko v organizacijo dela in
študija vključimo tudi študente, se imenuje »Tasks by Planner and To
Do«. Aplikacija nam omogoča spremljanje lastnega dela, sodelovalno
pripravo in dopolnjevanje planerja z dodajanjem opravil, ki jih lahko
dodelimo določeni osebi, jim nastavimo časovno omejitev in prioriteto,
jih kategoriziramo z dodajanjem oznak, filtriramo ipd.
https://digitalna.uni-lj.si/2021/09/17/uporaba-vticnika-zaorganizacijo-dela-in-studija-v-ms-teams/

Urejanje izgleda spletne učilnice Moodle s HTML kodo
V spletni učilnici Moodle lahko poljubno oblikujemo vsebino preko
privzetega urejevalnika besedila, ki vključuje možnost urejanja HTML
kode za pripravljene vsebine. S to možnostjo lahko pripravimo vizualno
zanimivejše dele vsebine ali prilagodimo izgled vsebine za študente s
posebnimi potrebami. V gradivu si lahko ogledate privzeti urejevalnik v
Moodlu, t. i. Atto HTML, ki med drugim omogoča spreminjanje barve
besedila, barve ozadja besedila, velikost besedila itd.

ac
rm ij:

in
več fo
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Infografike, ki so lahko v pomoč
V sklopu spletnih delavnic smo pripravili nekaj infografik z namenom
povzetka ključne vsebine določene spletne delavnice. Infografike si lahko
izvozite in natisnete ter uporabite kot pripomoček ne le pri opravljanju
aktivnosti v sklopu spletnih delavnic, ampak tudi pri lastnem poučevanju in
izvedbi študijskega procesa.

Tadeja Nemanič
tadeja.nemanic@uni-lj.si

Na voljo so naslednje infografike:

Primeri doseganja posameznih digitalnih kompetenc na različnih ravneh po DigCompEdu
Infografika vsebuje primere uporabe IKT, razporejene na šest
različnih področjih glede na šest ravni (A1–C2) doseganja
digitalnih kompetenc po Evropskem okvirju digitalnih
kompetenc izobraževalcev (DigCompEdu). Infografika nam
lahko služi za boljše razumevanje okvirja DigCompEdu in
ocenjevanje ter razvijanje lastnih digitalnih kompetenc.
ac
rm ij:

in
več fo

https://digitalna.uni-lj.si/2020/11/28/digitalne-kompetenceuciteljev-digcompedu/#infografika

Predstavitev osnovnih možnosti spletne učilnice Moodle
Infografika predstavlja uporabo osnovnih možnosti spletne
učilnice Moodle. V pomoč nam je lahko pri odločanju, katero
možnost uporabiti za določen namen, npr. za organizacijo in
deljenje študijskih vsebin, sodelovalno učenje, vrednotenje
znanja, vključevanje igrifikacije.

ac
rm ij:

in
več fo

https://digitalna.uni-lj.si/2020/11/29/moodle-v-izobrazevanju1/#infografika

Pregled orodij za ustvarjanje interaktivnih učnih gradiv
V infografiki je predstavljenih nekaj orodij za ustvarjanje
interaktivnih učnih gradiv. Infografika nam je lahko v pomoč
pri izbiri orodja glede na to ali želimo ustvariti interaktivne oz.
večpredstavne predstavitve, interaktivne videoposnetke in/ali
adaptivna učna gradiva.

ac
rm ij:

in
več fo

https://digitalna.uni-lj.si/2020/11/29/interaktivna-ucnagradiva/#infografika
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Novosti v MS Teams

V decembru smo v sodelovanju z Microsoftom izvedli spletno delavnico Novosti v MS Teams, kjer
smo izvedeli, kaj so glavne posodobitve, ki so bile izvedene v okolju v zadnjih mesecih.
Nekaj sprememb, ki so nam všeč:
na področju organiziranja oz. načrtovanja srečanja s študenti, saj lahko zdaj že vnaprej
načrtujemo delo v sodelovalnih sobah, pripravimo sodelovalno tablo, ki jo potem s študenti
skupaj dopolnjujemo ipd;
na področju možnosti organizacije srečanja v obliki webinarja, ki nam omogoča nekaj več pravic
upravljanja z uporabniki in olajša izvedbo večjih dogodkov;
na področju možnosti deljenja vsebine, saj lahko vsebino delimo na štiri različne načine, ki se
med seboj razlikujejo v postavitvi slike predavatelja;
na področju možnosti deljenja predstavitve v načinu predstavitelja, ki omogoča vpogled v zapiske
ter klepet in slike udeležencev tekom deljenja vsebine (vsekakor nekaj, kar smo pogrešali v
zadnjih mesecih);
na področju možnosti ustvarjanja glasovanj v pogovornem oknu srečanja preko vprašanj
izbirnega tipa, esejskega tipa vprašanj ter vprašanj, kjer so odgovori predstavljeni v obliki oblaka
besed.
Za več informacij o nadgradnjah pa lahko ogledate posnetek delavnice na https://digitalna.unilj.si/2021/12/09/vabilo-na-delavnico-novosti-v-ms-teams/.
č info
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Aktivnosti na različnih projektih,
v katere smo vključeni
MEP&M: Development of regional joint master program in Maritime
environmental protection and Management
Delo na projektu MEP&M, katerega cilj je razviti magistrski program, ki temelji na kombiniranem načinu
študija, poteka nemoteno. Sodelovali smo pri pripravi pregleda metodologije in tehnologije,
uporabljene pri izvedbi študija na daljavo na Univerzi v Ljubljani. Pri tem smo se osredotočili predvsem
na to, kako visokošolski učitelji in sodelavci na UL ustvarjajo in delijo študijska gradiva s študenti, kako
vključujejo različne učne pristope v pedagoški proces ter na kakšne načine preverjajo in ocenjujejo
znanje študentov. Univerza v Ljubljani je bila poleg tega deležena tudi obiska članov delovne skupine iz
Univerze v Črni gori. Z namenom priprave specifikacije za nabavo opreme na partnerskih univerzah v
Črni gori in Albaniji jim je bila predstavljena oprema za izvedbo študija na daljavo, ki jo od epidemije
Covid-19 uporabljajo visokošolski učitelji, sodelavci in študenti na Univerzi v Ljubljani.
ac
rm ij:

in
več fo

Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-COVID era

več inf

:

Na projektu Hi-Teach smo vsi sodelujoči partnerji izvedli intervjuje z visokošolskimi učitelji in
sodelavci o izvedbi študija na daljavo v času epidemije Covid-19. Ekipa Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem analizirala pridobljene
podatke, na podlagi katerih smo pričeli tudi s pripravo programa za visokošolske učitelje. V
programu temeljimo na spodbujanju razvoja digitalnih kompetenc (po DigCompEdu), kjer se
osredotočamo na učne procese, metode in oblike, kot so učenje z igrami, učenje z izobraževalnimi
filmi in oblikovanje programa izobraževanja.
a
orm cij

GAME-ED: Development of creativity skills by game based learning
methods in adult education

v
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ac
rm ij:

Do sedaj smo na projektu izvedli analizo potreb glede ključnih kompetenc na področju izobraževanja
odraslih ter na podlagi analize pripravili vodnik po primerih dobrih praks učenja z igrami za krepitev
ustvarjalnosti na področju izobraževanja odraslih. Več informacij o vodniku, ki je na voljo tudi v
slovenskem jeziku, si lahko ogledate na spletni strani projekta. Trenutno sodelavci na UL pripravljamo
metodologijo za prepoznavanje in uporabo primernih elementov iger glede na zastavljene učne cilje v
izobraževanju odraslih. Metodologijo bomo na konkretnih primerih tudi preverili in na podlagi
rezultatov pričeli z razvojem družabne igre, ki bo v okviru izobraževanja odraslih naslavljala krepitev
ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.
eč info
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Adventni koledar
Tudi letos smo na naši spletni strani pripravili prav
poseben adventni koledar. Pri pripravi adventnega
koledarja smo izhajali iz koncepta »pametne učilnice«
oz. »učilnice prihodnosti«. Gre za učilnico, ki predstavlja
opremljeno, prilagodljivo študijsko okolje, kjer pride do
izraza spremenjena vloga pedagoškega delavca v 21.
stoletju in aktivno vključevanje študentov v pedagoški
proces. V adventnem koledarju smo predstavili nekaj
pristopov in metod poučevanja ter spletnih orodij, ki
lahko služijo kot izhodišče pri vzpostavitvi takšnega
okolja.
ac
rm ij:

in
več fo

Za več informacij vas vabimo k ogledu koledarja
na https://digitalna.uni-lj.si/adventni-koledar-2021/.

Za konec še ...
Hvala vsem, ki ste bili del naše poti v prvem letu delovanja Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem
procesu.
Želimo vam mirne in prijetne praznike, v letu 2022 pa veliko sreče, zdravja in uresničitev vseh
načrtov!
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V primeru vprašanj glede uporabe IKT v
pedagoškem procesu, idej za izvedbo delavnice
ali predlogov za sodelovanje nas lahko
kontaktirate preko spodnjih e-naslovov:
Skupni naslov
Janez Bešter, vodja

digitalna@uni-lj.si
janez.bester@uni-lj.si

Didaktični del ekipe
Sanja Jedrinović, vodja

sanja.jedrinovic@uni-lj.si

Tadeja Nemanič

tadeja.nemanic@uni-lj.si

Mateja Bevčič

mateja.bevcic@uni-lj.si

Tehnični del ekipe
Marko Papić, vodja

marko.papic@uni-lj.si

Anže Zadravec, študent

anze.zadravec@uni-lj.si

Matevž Zebec, študent

matevz.zebec@uni-lj.si

Vid Vrh, študent

Vabimo vas k spremljanju našega dela tudi
na spletni strani in družbenih omrežjih:

vid.vrh@uni-lj.si

digitalna.uni-lj.si
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube

