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Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu s svojim delom nadaljuje tudi v letu 2022. V prvi polovici leta smo
pričeli z obiskom različnih fakultet ter po dolgem obdobju spletnih srečanj ponovno organizirali srečanja v živo z
visokošolskmi učitelji in sodelavci. 

Tudi letos nadaljujemo z izvedbo diseminacijskih dogodkov, zato smo v marcu organizirali prvi letošnji posvet Učitelji
učiteljem s poudarkom na izmenjavi izkušenj z uporabo IKT med pedagogi UL. V maju pa smo se odločili organizirati
naš drugi posvet Učitelji učiteljem v živo oz. na hibridni način. Še vedno se vas je velika večina odločila za udeležbo
preko spleta, kjer ste imeli priložnost spoznati pristop aktivnega kombiniranega učenja ter možnosti opolnomočenja
učiteljev za vpeljavo kombiniranega študija. Svoje izkušnje z uporabo IKT so tudi na tem posvetu delili različni
pedagogi na UL. 

Prvo polovico leta je zaznamovalo pestro dogajanje na področju izobraževanja in svetovanja, saj smo izvedli 10
spletnih delavnic s področja didaktične uporabe IKT ter 17 vsebinsko različnih delavnic s področja uporabe IKT v
pedagoškem procesu na pobudo različnih članic UL. Delavnic se je do sedaj udeležilo skoraj 300 udeležencev. Izvedli
smo tudi več kot 100 svetovalnih aktivnosti z več kot 70 različnimi pedagogi UL. 

Tudi letos vas skušamo preko naše spletne strani redno obveščati o novostih ter zanimivih pristopih in načinih za
spodbujanje uporabe IKT v pedagoškem procesu. V letošnjem letu smo v 38 gradivih skušali predstaviti nekaj
zanimivih primerov uporabe IKT v pedagoškem procesu na UL, predstavili pa smo tudi nekaj zanimivih aktivnosti, ki
jih lahko izvajate s študenti (npr. izdelava dihotomnih ključev, pojmovnih mrež, e-portfeljev).

Tudi v prihodnje vas vabimo k sodelovanju v različnih aktivnostih Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.
Še vedno se nam lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in primeri dobre prakse pridružite v skupnosti multiplikatorjev
za didaktično uporabo IKT ali pa s svojimi tehničnimi izkušnjami prispevate k zasnovni integriranega študijskega
okolja. Če imate idejo, kako bi lahko nadgradili svoje aktivnosti s študenti z uporabo IKT ali pa si želite novih idej, ste
vabljeni k prijavi pilotnih projektov posodobitve študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT.  

Veseli bomo vaših pobud, idej, predlogov in komentarjev tudi v prihodnje!
Ekipa Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Nekaj uvodnih besed
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Področje diseminacije (več na https://digitalna.uni-lj.si)
Posveti Učitelji učiteljem: 2 posveta, št. udeležencev: 150
Spletna stran, FB, Instagram: skupno 202 objavi, 3907 novih uporabnikov, 9479 novih ogledov
E-novice: 1 PubliKaTor, 395 uporabnikov

Področje izobraževanja (več na https://digitalna.uni-lj.si/delavnice/)  
Spletne delavnice: 10 delavnic, št. udeležencev: 59
Delavnice v živo: 17 delavnic v živo, št. udeležencev: 230

Področje svetovanja (kontakt: digitalna@uni-lj.si)
Didaktično svetovanje: 96 svetovanj, št. udeležencev: 70
Tehnično svetovanje: 31 svetovanj, št. udeležencev: 25  
Vzpostavitev skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT: 41 pedagogov iz 23 članic UL
Vzpostavitev skupnosti integratorjev: 21 sodelujočih iz različnih članic UL 

Področje razvojno-raziskovalne aktivnosti
Gradiva (namigi, primeri dobre prakse, različna navodila): 38 gradiv
Vzpostavitev ter vzdrževanje spletnih učilnic in integracija z VIS: za 6 članic UL (NTF, VF, PF, ALUO, AG, FPP)
in KC UL
Dokumenti za strokovne odločitve
Spremljanje razvoja v svetu

Izvedba pilotnih posodobitev študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT: 
Koledarsko leto 2021: 36 posodobljenih predmetov
Koledarsko leto 2022: 39 posodobljenih predmetov

Prvo polovico leta 2022 je zaznamovalo pestro obdobje nudenja različnih podpornih storitev ter sodelovanja pri
pripravi različnih dokumentov za strokovne odločitve. Od januarja do maja 2022 smo tako sodelavke in sodelavci
Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu izvedli naslednje aktivnosti, s katerimi smo preko uporabe IKT v
pedagoškem procesu spodbujali razvoj digitalnih kompetenc pedagogov in študentov UL: 

Nekaj vtisov iz zgoraj omenjenih aktivnosti si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.  V nadaljevanju
PublIKaTorja si lahko o posameznih aktivnostih preberete več informacij. 
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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 41 visokošolskih učiteljev oz. sodelavcev iz različnih članic UL, ki so
pričeli z izvajanjem raznovrstnih, zanimivih aktivnosti. 

Nekaj primerov izvedenih aktivnosti v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT si lahko ogledate
na https://digitalna.uni-lj.si/multiplikatorji-za-didakticno-uporabo-ikt/.
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rmacij:

Pilotni projekti izvedbe študijskih
predmetov z uporabo IKT 
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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. 

Namen pilotnih projektov 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 75 izvajalcev. Le-ti bodo aktivnosti
pri predmetih posodobili na različnih ravneh: 

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-studijskih-predmetov-z-uporabo-ikt/.
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Metka Knez

prispevek

V kolikor bi tudi sami želeli prispevati v razvoj uporabe IKT in digitalnih kompetenc med študenti na UL, se nam
pridružite v skupnosti študentov za uporabo IKT v pedagagoškem procesu. Za več informacij smo na voljo na
digitalna@uni-lj.si.

Skupnost študentov za uporabo
IKT v pedagoškem procesu
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V Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu stremimo k spodbujanju
pedagogov UL za uporabo IKT na način, ki bi omogočal večjo vključenost študentov
v pedagoški proces in usmerjenost v izvajanje inovativnih, prožnih pristopov ter
aktivnosti, ki bi pri študentih spodbujali razvoj spretnosti 21. stoletja, ki so nujno
potrebne za uspešen prehod v delovno okolje. 

Seveda pri tem ne gre pozabiti na študente. Zato bomo v prihodnjih mesecih oblikovali skupnost študentov,
v katero si želimo vključiti predstavnike študentov iz vseh članic UL, ki bodo vrstnikom nudili različno podporo
pri uporabi IKT.

Študenti, ki ste pripravljeni sodelovati in si želite pridobiti nova znanja ter izkušnje, vabljeni, da se nam
pridružite v skupnost študentov in s tem primorete k spodbujanju razvoja digitalnih kompetenc med študenti
na UL. 

Ena izmed študentk, s katero smo izvajali individualna usposabljanja, je doktorska študentka
Metka Knez iz UL Pedagoške fakultete. Metka je študentka z ovirami, ki pravi, da je računalnik
njen nepogrešljiv sopotnik. Podobno meni, da se informacijska tehnologija razvija bliskovito in
ko smo se soočili s korona zaprtjem, se je morala spoprijeti s spremljanjem študija na daljavo,
kar je bilo zanjo precej težka preizkušnja. Zato se je odločila, da z nami deli nekaj informacij,
kako lahko profesorice in profesorji ter ostali zaposleni na fakultetah – članicah UL podprejo
posameznika, ki zaradi oslabitve sluha, vida ali hkratne oslabitve sluha in vida težje spremlja
hitro dogajanje preko spletnih aplikaciji ZOOM in MS Teams ter drugih spletni aplikacij za delo
na daljavo. Vabljeni, da celoten prispevek preberete na naši spletni strani.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj mnenj o uporabi IKT v pedagoškem procesu skozi oči študentov. 

Poglejmo še, kako sta študenta UL FF doživljala medvrstniško vrednotenje znanja z uporabo delavnice v spletni
učilnici Moodle, ki jo je v okviru pilotnih posodobitev v pedagoški proces uvedla doc. dr. Monika Kavalir iz UL
Filozofske fakultete.  

Študent 1: »Izvedba medvrstniškega vrednotenja znanja je bila zame bogata izkušnja. Doslej sem imel malo možnosti
za pregled in podajanje predlogov za izboljšavo vrstnikovega dela. Zdi se mi, da je to eden najboljših načinov učenja o
študijski vsebini. Menim, da se lahko s takšno aktivnostjo zavemo pomanjkljivosti lastnega dela, hkrati pa mi je v
zadovoljstvo pomagati vrstniku izboljšati njegovo delo. V mojem primeru so bile prejete povratne informacije zelo
koristne. Želel bi si več takšnih aktivnosti tudi pri ostalih vajah. Zdi se mi, da bi to obogatilo tako naše kognitivne
spretnosti kot tudi spretnosti na področju sodelovanja in iskrenosti na akademskem področju.«

Študent 2: »Menim, da je bila aktivnost, kjer smo oddali naloge in jih nato tudi medvrstniško ovrednotili, zanimiva in
koristna izkušnja. Medvrstniško vrednotenje ni bilo enostavno, saj je bilo težko ostati objektiven in do vseh oddanih
nalog pristopiti na enak način. Pridobivanje vrstniške ocene je bilo zame dragoceno, saj če se je kakšna kritika ponovila
pri dveh ali celo pri vseh treh kolegih, sem vedel, da gre za pomanjkljivost, na katero se moram osredotočiti. Menim, da
je občasno medvrstniško ocenjevanje zelo koristno z različnih vidikov, vendar ne bi smelo postati redna praksa, saj je
zamudno tako za študente kot za učitelja. Pri uporabi spletne učilnice Moodle nisem imel večjih težav.«
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Integrirano študijsko okolje
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Integrirano študijsko okolje (IŠO) Univerze v Ljubljani, ki ga snujemo v Centru Digitalna UL, skupaj s
strokovnjaki iz vseh članic UL (skupnost integratorjev, opisana v nadaljevanju), je skupek med seboj
povezanih spletnih aplikacij, uporabljenih v pedagoškem procesu, integriranih s študijskimi informacijskimi
sistemi.

Zakaj IŠO? Med posameznimi članicami UL obstajajo velike razlike v opremljenosti, zagotavljanju spletnih
aplikacij, uporabljenih v pedagoškem procesu, ter zmožnosti tehnične podpore visokošolskim učiteljem in
sodelavcem. Nekatere članice svojim študentom in pedagogom nudijo izvrstno podporo, druge za to nimajo
zadostnih virov. Določenih spletnih aplikacij zaradi svoje kompleksnosti (npr. celovite multimedijske storitve)
ali pa manjše uporabe (npr. e-listovniki, portfelji) ni smiselno razvijati na ravni posameznih članic. Hkrati se
tako med študenti kot tudi med pedagogi vse bolj pojavlja želja oziroma zahteva, da do vseh digitalnih 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, kar je še posebej pomembno v primeru
interdisciplinarnih študijskih programov, ki se izvajajo na različnih članicah UL, saj morajo študenti teh
programov danes v spletnem okolju dostopati do različnih spletnih učilnic na različnih spletnih naslovih,
včasih tudi z različnimi uporabniškimi imeni.

IŠO snujemo na način, da bo prilagojen potrebam vseh članic UL, prehod ali delna uporaba IŠO (uporaba
posameznih gradnikov) bo prostovoljna in odvisna izključno od tega, ali okolje zadustuje potrebam
pedagoškega procesa na posameznih članicah. V IŠO 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. 
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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 (Kaltura, Panopto, Microsoft, MiTeam). 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. 

z oblikovanjem, urejanjem ali dopolnjevanjem različnih specifikacij, vezanih na integrirano študijsko okolje,
z aktivnim spremljanjem poteka enega ali več multimedijskih pilotov (opisanih v nadaljevanju),
s predlaganjem manjkajočih rešitev ali zahtev uporabnikov. 

spremljali aktivnosti razvoja IŠO,
predstavljali vez med visokošolskimi učitelji, ki bodo pilotno uporabljali rešitve IŠO (npr. multimedijske
pilote),
zbirali specifične uporabniške zahteve posameznih članic UL in jih predstavili skupini v okviru razvojnih
aktivnosti IŠO.

Integratorji so tehnični strokovnjaki iz posameznih članic UL (lahko IKT podpora, 
visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci), ki imajo izkušnje s področja uporabe 
multimedije in širše ter uporabe spletnih IKT rešitev v pedagoškem procesu oziroma 
jih to področje še posebej zanima in želijo aktivno prispevati: 

Ker nimajo vse članice UL med sodelavci ustreznega profila ali posebej izkazanega interesa po aktivnem
sooblikovanju integriranega študijskega okolja UL, je skupina integratorjev razširjena tudi na predstavnike
članic, ki v skupini ne bodo nujno aktivno sodelovali, temveč bodo: 

V skupini integrartorjev ste dobrodošli vsi sodelavci UL, ki vas to področje zanima. Pišite nam na digitalna@uni-
lj.si.
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Integrirano študijsko okolje (IŠO), opisano v prejšnjem poglavju, predstavlja dobro osnovo za izvedbo
sodobnega študijskega procesa v virtualnem prostoru. Za učinkovit in dostopen študij pa študenti
potrebujejo več. Dostopati morajo do svojih urnikov študijskih obveznosti, jih načrtovati tudi sami, do
svojih ocen, se prijavljati na izpite in druge študijske obveznosti, izvajati različne obštudijske dejavnosti,
delati na kariernem razvoju in podobno. Omenjene aktivnosti danes opravljajo v različnih spletnih okoljih,
nekatere pa v virtualnem svetu niti niso možne.

V Centru Digitalna UL zato snujemo nadgradnjo IŠO, ki bo poleg same izvedbe pedagoškega procesa v
istem okolju vsebovala tudi dostop do opisanih storitev. Govorimo o Virtualnem kampusu. A to je le prvi
korak. Virtualni kampus je še veliko več. Že omenjena interdisciplinarnost, predvsem pa internacionalizacija
študija pomenita, da je Virtualni kampus potrebno snovati tako, da bodo virtualno študijsko okolje lahko
uporabljale različne članice in različne univerze. To seveda ne pomeni razvoja novih aplikacij, temveč
povezovanje različnih že obstoječih IKT orodij v skupno okolje, ki bo študentom omogočilo udoben študij
ne glede na to, na kateri članici ali univerzi opravljajo del pedagoškega procesa. Snovanje Virtualnega
kampusa je tako tesno povezano z izvedbo projekta Eutopia, v katerem poleg UL sodeluje več naprednih
evropskih univerz.

Virtualni kampus hkrati predstavlja tudi izvrstno priložnost za raziskave in inovacije pri uporabi IKT v
pedagoškem procesu. Sodobni študij se namreč izvaja v realnem in virtualnem prostoru hkrati. Virtualni
svet (npr. spletne učilnice, multimedija, raziskovanje, sodelovanje, projektno delo na daljavo itn.) se
prepleta z realnim svetom. Predavalnice, laboratoriji in drugi prostori so vse bolj pogosto opremljeni s
tehnologijami in načrtovani tako, da lahko IKT smiselno uporabljamo tudi v frontalnih in praktičnih oblikah
pedagoškega procesa. Po drugi strani sodobne digitalne vsebine in orodja, kot so obogatena in navidezna
resničnost, vse bolj težijo k verodostojnemu in oprijemljvemu upodabljanju realnega sveta. Virtualni
kampus bo v prihodnosti vseboval IKT rešitve, uporabljene v obeh svetovih, didaktični strokovnjaki
Univerze v Ljubljani pa moramo poskrbeti, da bodo te rešitve uporabljene smiselno in z namenom
povečanja kakovosti pedagoškega procesa, zato vas vse, ki vas to področje zanima, vabimo k sodelovanju.
Pišite nam na digitalna@uni-lj.si.
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Na spletni strani
digitalna.uni-lj.si si lahko
ogledate videoposnetke

predstavitev.  
več inform

acij:

Videoposnetki predstavitev primerov dobrih
praks uporabe IKT v pedagoškem procesu

V petek, 18. 3. 2022, smo izvedli naš prvi letošnji posvet Učitelji učiteljem. Na posvetu
smo si ogledali primere dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu preko
deljenja izkušenj visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, ki so v
zimskem semestru 2021/2022 sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih
predmetov z didaktično uporabo IKT. 

Visokošolski učitelji in sodelavci iz različnih članic Univerze v Ljubljani so predstavili
zanimive primere uporabe IKT v podporo izvedbi inovativnih učnih pristopov, metod in
oblik dela ter s tem tudi možnosti aktivnega vključevanja študentov v pedagoški
proces. Tako smo se lahko seznanili s primeri izvedbe hibridnega načina študija,
spodbujanjem sodelovalnega učenja in projektnega učnega dela, poučevanjem z
uporabo interaktivnih učnih gradiv ter možnostmi spodbujanja višjih miselnih
procesov pri študentih. Predstavljene izkušnje visokošolskih učiteljev in sodelavcev so
pripomogle k oblikovanju novih idej za uporabo IKT pri poučevanju na lastnih
predmetnih področjih udeležencev posveta.

Vabljeni, da si več podrobnosti ogledate na spletni strani, kjer se nahajajo
videoposnetki predstavljenih primerov dobrih praks uporabe IKT pri delu s študenti. 
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Posvet Učitelji učiteljem: Izmenjava izkušenj z
uporabo IKT v pedagoškem procesu

Posvet Učitelji učiteljem: Kombiniran študij v
post-covidnem obdobju

V petek, 13. 5. 2022, smo izvedli drugi letošnji posvet Učitelji učiteljem. Posvet je
potekal na hibridni način, tako da so nas udeleženeci lahko hkrati spremljali v živo na
Fakulteti za elektrotehniko UL in na daljavo preko videokonferenčnega sistema
Zoom. 

V prvem delu posveta sta se nam s plenarnima prispevkoma predstavila tuja
strokovnjaka s področja uporabe IKT v pedagoškem procesu ter nam predstavila
svoje izkušnje in poglede na učenje in poučevanje v post-covidnem obdobju. V
drugem delu posveta pa smo nadaljevali s predstavitvijo primerov dobrih praks
posodobitev študijskih predmetov z uporabo IKT med pedagogi Univerze v Ljubljani.

Vabljeni k ogledu
videoposnetkov posveta na

spletni strani 
digitalna.uni-lj.si.  

 
več inform

acij:
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Na spletni strani
digitalna.uni-lj.si lahko

dostopate do vseh
videoposnetkov

predstavitev.

več inform
acij:

Uvodne besede
Prof. dr. Janez Bešter, UL Fakulteta za elektrotehniko, Center Digitalna UL

 

Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc študentov v okviru eksperimentalnega in projektnega učnega dela z
možnostjo izvedbe na daljavo
Asist. Katarina Mlinarec, asist. Špela Hrast, prof. dr. Vesna Ferk Savec, UL Pedagoška fakulteta

 

Uporaba MS Teams v podporo sodelovalnemu delu v okviru projektnega učnega dela
Asist. dr. Matej Zapušek, prof. dr. Jože Rugelj, UL Pedagoška fakulteta

 

Uporaba različne IKT za spodbujanje interakcije in aktivnega vključevanja študentov v pedagoški proces
Doc. dr. Aleš Dolenec, UL Fakulteta za šport

 

Pridobivanje teoretičnega znanja z uporabo videovsebin in prenos znanja v prakso
Doc. dr. Marko Zadražnik, doc. dr. Tine Sattler, UL Fakulteta za šport

 

Interaktivna študijska gradiva v podporo samostojnemu učenju
Izr. prof. dr. Tanja Kajtna, prof. dr. Matej Tušak, UL Fakulteta za šport

 

Spremljanje lastnega napredka s strani študentov v spletni učilnici Moodle
Viš. pred. dr. Damijana Keržič, izr. prof. dr. Mitja Dečman, UL Fakulteta za upravo

 

Motiviranje študentov za delo in učenje z uporabo različne IKT
Asist. Katarina Sitar Šuštar, prof. dr. Aljoša Valentinčič, UL Ekonomska fakulteta

 

Iz video predstavitev izpeljane vaje pri Pravu socialne varnosti
Doc. dr. Luka Mišič, UL Pravna fakulteta

 

Videoposnetki predstavitev primerov dobrih
praks uporabe IKT v pedagoškem procesu

V petek, 17. 6. 2022, smo izvedli naš tretji letošnji posvet Učitelji učiteljem, ki je
potekal preko videokonferenčnega sistema Zoom. Na posvetu smo imeli priložnost
videti nekaj primerov dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu med
visokošolskimi učitelji in sodelavci Univerze v Ljubljani, ki so v zimskem in letnem
semestru 2021/22 sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z
didaktično uporabo IKT.

Vabljeni k ogledu videoposnetkov predstavljenih primerov dobrih praks uporabe IKT
v pedagoškem procesu med pedagogi UL ter njihovih izkušenj z uporabo tehnologij
za spodbujanje aktivnega vključevanja študentov v pedagoški proces.
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Posvet Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje
študentov v pedagoški proces z IKT
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                          Izvajalca: doc. dr. Nejc Bezak in izr. prof. Mojca Šraj iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL 
                          Področje: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
                          SAMR: nadgradnja
                          Izpostavljeni pristopi: kombiniran način študija, individualno delo
                          Uporabljena IKT: Moodle, H5P, Exam.net
Opis: Avtorja primera dobre prakse (dodatne informacije) sta želela pri predmetu izboljšati interakcijo,
razumevanje ključne študijske vsebine ter nadgradnjo znanja in izkušenj študentov. S pomočjo orodja H5P sta v
spletni učilnici Moodle pripravila nova študijska gradiva ter z interaktivnimi elementi obogatila že obstoječa ter jih
uporabila v kombinirani izvedbi predmeta, kjer sta predavanja v živo podprla s pripravljenimi aktivnostmi.
Študenti so si gradiva lahko ogledovali samostojno in sicer pred, med ali po predavanjih oz. vajah. Izvajalca sta
želela spodbuditi razvoj miselnih procesov na višjih taksonomskih stopnjah pri študentih, zato sta prilagodila
naloge in vprašanja pri izpitu na daljavo z orodjem Exam.net. Vse posodobitve so pozitivno prispevale k boljšemu
razumevanju in sodelovanju študentov pri predmetu.

Izvajalki: pred. mag. Metka Skubic in viš. pred. Tita Stanek Zidarič iz Zdravstvene fakultete UL 
Področje: Zdravstvo in sociala
SAMR: redefinicija
Izpostavljeni pristopi: kombinirano učenje, sodelovalno delo
Uporabljena IKT: Moodle, H5P, Kahoot, Exam.net, MS PowerPoint, mobilne naprave, e -pošta

Opis: Avtorici sta pilotno posodobitev predmeta (dodatne informacije) organizacijsko in vsebinsko zasnovali z
uporabo spletne učilnice Moodle, kjer sta uporabili forum za obveščanje študentov, spodbujanje interakcije v
obliki diskusije ter izmenjavo mnenj s študenti. Spletno učilnico sta uporabili tudi za pripravo različnih aktivnosti
z orodjem H5P. V študijski proces sta vključili igrifikacijo z orodjem Kahoot, s pomočjo katerega sta preverili
predhodno znanje študentov ter znanje po obravnavani temi. Študenti so sodelovalno pripravili seminarsko
nalogo, po kateri je sledilo preverjanje znanj z orodjem Exam.net, ter sodelovali pri pripravi videoposnetka, ki je
bil uporabljen za predstavitev nege novorojenčka in oskrbe popka. Celotno izvedbo posodobitve so študenti zelo
dobro sprejeli, izvajalki pa opažata tudi nadgradnjo znanja pri študentih.

                         Izvajalki: izr. prof. dr. Anja Klančnik in prof. dr. Sonja Smole Možina iz Biotehniške fakutlete UL
                         Področje: Naravoslovje, matematika in računalništvo
                         SAMR: preoblikovanje
                         Izpostavljeni pristopi: učenje z raziskovanjem, sodelovalno učenje
                         Uporabljena IKT: Moodle, MS Teams, MS Excel, MS PowerPoint
Opis: Izhodišče za pripravo pilotne posodobitve (dodatne informacije) je avtoricama predstavljal izziv za
pridobivanje lastnega dodatnega znanja ter nadgradnja uporabe IKT z vidika študentov. Pripravili sta aktivnosti v
spletni učilnici Moodle, kjer sta uporabili koledar za načrtovanje aktivnosti in obveznosti, MS Teams pa za
sodelovalno ustvarjanje študentov v orodju MS Excel. MS Teams sta uporabili tudi za spodbujanje interakcije
preko videosrečanj ter izmenjave sporočil. Po oceni izvajalk so študenti spremembe zelo dobro sprejeli. Uporaba
IKT jim je omogočila boljše organiziranje časa in izboljšala sodelovanje, poleg tega pa je omogočila tudi
povezovanje znanja med laboratorijskimi ter seminarskimi vajami, olajšala interakcijo in na splošno povečala
sodelovanje in aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov dobrih praks uporabe IKT, ki so nastali v
sklopu pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov na UL v zimskem semestru
2021/22. S predstavljenimi primeri želimo širiti ideje pedagogov ter jih spodbuditi za
posodabljanje lastnih aktivnosti za študente v pedagoškem procesu.

Primeri uporabe IKT
v pedagoškem procesu
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Še več primerov, tako iz UL kot tudi iz tujine, lahko najdete na spletni strani: https://digitalna.uni-lj.si/primeri-
uporabe-ikt-v-pedagoskem-procesu/. 

https://digitalna.uni-lj.si/2022/04/11/spodbujanje-razvoja-visjih-miselnih-procesov-pri-studentih-z-aktivnostmi-v-spletni-ucilnici-moodle/
https://digitalna.uni-lj.si/2022/03/07/poucevanje-zdravstvenega-varstva-otrok-z-uporabo-interaktivnih-ucnih-gradiv/
https://digitalna.uni-lj.si/2022/01/24/varnost-zivil-na-ul-bf/
https://digitalna.uni-lj.si/primeri-uporabe-ikt-v-pedagoskem-procesu/


več inform
acij:

več inform
acij:

Razmisli-Pogovori se v
paru-Povej (ang. Think-
Pair-Share)

več inform
acij:

več inform
acij:

https://digitalna.uni-lj.si/dihotomni-kljuci/

Kot ste verjetno že opazili, na naši spletni strani objavljamo različna gradiva in kratke namige za uporabo
različne IKT v pedagoškem procesu za pedagoge in študente UL. V nadaljevanju predstavljamo nekaj zadnjih
gradiv, ki vam lahko pridejo prav pri razmisleku o posodobitvi aktivnosti z uporabo IKT pri lastnem
pedagoškem delu.

Gradiva in namigi za uporabo IKT

13

Dihotomni ključ (ang.
Dichotomous Key)

Gre za pripomoček oz. pristop k določevanju
identitete obravnavanega elementa, poimenovan
tudi dvovejnati določevalni ključ. Pripomoček
vsebuje zaporedje korakov, kjer se pedagog na
vsakem koraku odloča med dvema možnostma in
glede na ustreznost opisa izbere eno. Postopek
izbire se ponavlja vse dokler ne pridemo do
imena iskanega elementa.

https://digitalna.uni-lj.si/sestavljanka/

Predstavlja aktivnost, ki spodbuja delo v skupinah
oz. sodelovalno učenje, s katero lahko obogatimo
interakcijo med pedagogom in študenti.
Sestavljanka je ena izmed najbolj pogosto
uporabljanih sodelovalnih učnih metod, ki je
namenjena raziskovanju vsebine, predstavitvi in
izmenjavi rezultatov. Med učitelji je bila pogosto
uporabljena tudi v času študija na daljavo, saj je
enostavno prenosljiva v spletna  učna okolja.
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Vključevanje dodatnih
aplikacij v Zoom srečanje

Ena izmed novejših posodobitev
videokonferenčnega sistema Zoom nam omogoča
povezovanje dodatnih aplikacij (kot so Mentimeter,
Miro, Kahoot) v samo srečanje, kar nam omogoča
obogatitev izvajanja pedagoškega procesa na
daljavo ter več možnosti sodelovanja študentov.
Do možnosti povezovanja zunanjih orodij
(funkcionalnost Zoom Apps) lahko dostopamo ob
uporabi namizne različice orodja Zoom ter prijavi z
UL ID.  

https://digitalna.uni-lj.si/kako-z-moznostjo-
apps-v-zoom-...-spodbuditi-sodelovanje-
studentov/

https://digitalna.uni-lj.si/razmisli-
pogovori-se-v-paru-povej/

Sestavljanka
(ang. Jigsaw)

Z aktivnostjo lahko študente spodbudimo k
razmisleku o vsebini, vprašanju ali ideji, ki jo
obravnavamo, preden jo delijo s kolegi. Kot je že
iz poimenovanja razvidno, je aktivnost sestavljena
iz treh faz, kjer študenti najprej samostojno
razmislijo o odgovoru na vprašanje, se v paru
pogovorijo o odgovoru ter nato svoje ugotovitve
delijo z vrstniki.

Gradiva in namige lahko spremljate na spletni strani: digitalna.uni-lj.si.
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KDAJ: 1. julij - 15. junij 2022

KDAJ: 15. julij - 29. julij 2022

Vabilo na spletne delavnice
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Vabimo vas k prijavi na recenzirane intenzivne in fokusne spletne delavnice,
ki jih izvajamo skozi celotno koledarsko leto. 

V mesecu juliju bo naš fokus na vsebinah s področja formativnega
spremljanja znanja z uporabo IKT. Pridružite se nam lahko na naslednjih
delavnicah: digitalna.uni-lj.si

Vabljeni k spremljanju in
prijavi na aktualne delavnice

na spletni strani:

FORMATIVNO SPREMLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA Z UPORABO IKT 
intenzivna spletna delavnica
Na delavnici boste imeli priložnost spoznati pomen formativnega spremljanja znanja,
mnenj in idej v pedagoškem procesu in kako ga lahko najučinkoviteje podpremo z
IKT. S pomočjo primerjalne analize različnih orodij glede na strategije vrednotenja,
možnosti učne analitike ter možnosti načrtovanja in podajanja povratnih informacij
boste pridobili boljši vpogled v orodja, ki lahko smiselno podprejo formativno
spremljanje študijskega procesa, ter se z orodji tudi podrobneje seznanili.

KDAJ: 1. julij - 29. julij 2022

PRIJAVA: v spletni učilnici Moodle z univerzitetnim uporabniškim imenom in
geslom

PRIJAVA

VREDNOTENJE ZNANJA ŠTUDENTOV OB INOVATIVNIH OBLIKAH UČENJA Z UPORABO IKT
fokusna spletna delavnica
Na delavnici boste imeli priložnost obnoviti znanje o pogosto uporabljenih
inovativnih učnih pristopih, kot so z IKT-podprto sodelovalno, projektno ter
problemsko učenje in možnosti uporabe tehnologij za formativno oz. sprotno
spremljanje znanja in napredka študentov, vključenih v inovativno poučevanje.

PRIJAVA: v spletni učilnici Moodle z univerzitetnim uporabniškim imenom
in geslom

SAMOVREDNOTENJE IN MEDVRSTNIŠKO VREDNOTENJE Z UPORABO IKT
fokusna spletna delavnica

Na delavnici boste imeli priložnost obnoviti znanje o procesu samovrednotenja ter
medvrstniškega vrednotenja znanja in spoznati orodja, ki jih lahko uporabimo v
podporo izvedbi omenjenih oblik vrednotenja znanja med študenti. 

PRIJAVA: v spletni učilnici Moodle z univerzitetnim uporabniškim imenom
in geslom

PRIJAVA

PRIJAVA

https://digitalna.uni-lj.si/delavnice/
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=211&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=212&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=215&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
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https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=220&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=215&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=221&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=212&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/booking/view.php?id=12917&optionid=215&action=showonlyone&whichview=showonlyone#goenrol
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Vabilo na mednarodni dogodek

Trajnosti naproti s
soustvarjanjem na področju

STEAM izobraževanja
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Visokošolske učitelje in sodelavce iz vseh članic Univerze v Ljubljani
vljudno vabimo k sodelovanju na dogodku Trajnosti naproti s
soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja, ki bo izveden 21.
9. 2022. Dogodek bo priložnost za srečanje in predstavitev različnih
deležnikov s področja STEAM izobraževanja, medsebojni navdih in
vzpostavitev sodelovanja. Osrednji poudarek dogodka bodo delavnice,
okrogle mize in druge aktivnosti, namenjene učencem in dijakom. Prav
tako bo dogodek namenjen predstavitvam primerov dobrih praks
poučevanja in učenja STEAM v celotni izobraževalni vertikali, sodobnih
raziskovalnih spoznanj STEAM izobraževanja, možnosti digitalne
podpore STEAM izobraževanju, zaposlitvenih možnosti na področju
STEAM itd. Podrobnosti o dogodku in prijava so na voljo na spletni
strani.

Za več informacij lahko kontaktirate vodjo programskega in
organizacijskega odbora konferece prof. dr. Vesno Ferk Savec iz
Pedagoške fakultete UL (kontaktni e-naslov: vesna.ferk@uni-lj.si). 

Podrobnosti o 
dogodku in prijava na

spletni strani:

digitalna.uni-
lj.si/steamcolab
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več inform
acij:

V projektu Hi-Teach smo pripravili osnutek učnega programa za visokošolske učitelje, kjer se osredotočamo
na učne procese, metode in oblike, kot so učenje z igrami (ang. game-based teaching), učenje z
izobraževalnimi filmi (ang. movie education) in snovanje učnih izkušenj (ang. instructional design). Program
bo v prihodnjih mesecih postavljen v digitalno okolje v obliki spletnega tečaja, ki ga bomo v drugi polovici
leta preizkušali s partnerji na projektu. Na projektu trenutno pripravljamo  vsebine, ki bodo v nadaljevanju
predstavljene v spletnem učnem okolju v obliki interaktivnih e-gradiv in bodo del nastajajočega spletnega
tečaja. V mesecu maju bomo pričeli z zbiranjem primerov dobrih praks na področju uporabe pristopov
učenja z igrami, učenja z izobraževalnimi filmi ter snovanja učnih izkušenj v pedagoškem procesu, ki bodo
sestavni del priročnika Hi-Handbook, ki bo namenjen visokošolskim učiteljem za lažjo implementacijo
omenjenih pristopov v pedagoški proces. 

ve
č i

nfo
rmacij:

s podporo ciljnim skupinam pri pridobivanju omenjenih kompetenc z uvajanjem novih praks usposabljanja
in z zagotavljanjem priložnosti za razvoj podjetniških idej,
z vključevanjem študentov in učiteljev z visokošolskih zavodov v razvoj novih pristopov k poučevanju in
usposabljanju ter v razvoj učnih gradiv in učnih okolij za samostojno učenje z elementi igrifikacije za ciljne
skupine,
z razvijanjem praks za izboljševanje timskega dela v sodelujočih okoljih,
z oblikovanjem skupnosti WINnovators, ki bo delovala v interaktivnem virtualnem delovnem okolju za
skupinsko delo, njeno dejavnost pa bodo sodelujoči podpirali tudi z uporabo družabnih omrežij.

Sodelavke Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu in člani katedre za računalništvo in didaktiko
računalništva s Pedagoške fakultete UL skupaj sodelujemo v triletnem Erasmus+ projektu WINNOVATORS.
 
Glavni cilj projekta je vključiti visokošolske učitelje in študente v oblikovanje in evalvacijo inovativnih pristopov k
poučevanju in učenju za razvijanje kompetenc mladih žensk iz ranljivih skupin na digitalnem, podjetniškem,
STEAM inovacijskem in trajnostnem področju. 

Zastavljene cilje bomo dosegli 

Aktivnosti na različnih projektih,
v katere smo vključeni 
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WINnovators: Boosting young women entrepreneurial spirit
and skills to become the women innovators of the future

Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-
COVID era
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Aktivnosti na različnih projektih,
v katere smo vključeni 

V projektu MEP&M pripravljamo nov študijski program in učni načrt na področju varovanja in upravljanja
morskega okolja, ki bo izveden v obliki kombiniranega študija. Ekipa Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem
procesu, skupaj s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za upravo, je zadolžena za predstavitev različnih vidikov
didaktične uporabe IKT pri kombinirani izvedbi študija, svetovanje glede ustrezne multimedijske opreme, ki jo
lahko učinkovito uporabimo pri izvedbi pedagoškega procesa ter za svetovanje glede organizacijskih vidikov
vzpostavitve kombiniranega študija ob oblikovanju novega programa na vključenih univerzah. Trenutno smo v
projektu v fazi priprave gradiv, ki bodo uporabljena v novonastalem programu. Ekipa iz UL učiteljem iz Univerze
v Črni gori, Univerze Ismaila Qemalija (Albanija) in Univerze Aleksandra Moisiu iz Drača (Albanija) svetuje glede
najbolj primernih načinov izdelave gradiv, da bodo le-ta spodbujajala interaktivnost, sodelovanje ter vpeljavo
različnih inovativnih pristopov v času kombinirane izvedbe pedagoškega procesa. Na podlagi sodelovanja,
usmeritev in posvetovanja med sodelujočimi partnerji že nastajajo vsebine ter so bili načrtovani oz. speljani prvi
postopki za nakup strojne in programske opreme, ki jo bodo sodelujoči partnerji, izvajalci programa, potrebovali
za nemoten potek študijskega procesa.  
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Tudi na projektu Game-ED smo pripravili priročnik oz. usmeritve za sodelujoče partnerje, ki je namenjen
pregledu primerov dobrih praks s področja uporabe iger v pedagoškem procesu za spodbujanje ustvarjalnosti
v izobraževanju odraslih. Poleg primerov dobrih praks smo se v priročniku osredotočili na predstavitev
teoretičnih izhodič za vpeljevo iger v pedagoški proces ter predstavili nekaj najbolj pogosto uporabljanih
igralnih mehanik za spodbujanje usvajanja različnih znanj po Bloomovi digitalni taksonomiji. Tako smo na
projektu pripravljeni na naslednjo fazo oz. rezultat, kjer bomo razvijali različne igre, ki bodo omogočale
spodbujanje višjih stopenj mislenih procesov pri odraslih tekom igranja ter bodo omogočile razvoj njihove
ustvarjalnosti in inovativnosti.  

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

MEP&M: Development of regional joint master program in
Maritime environmental protection and Management
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Sodelovanje na konferenci
Digitalno obrazovanje 2022
 

18PublIKaTor  |  ŠT. 4  |  JUNIJ 2022

V aprilu oz. natančneje med 8. in 9. aprilom 2022 smo svoje delo predstavljali tudi na mednarodni spletni
konferenci "Digitalno obrazovanje 2022", ki je potekala v organizaciji Centra za obrazovne tehnologije na
Zapadnom Balkanu (EdTech Center).  

Na konferenci so sodelovali različni predavatelji, učitelji, IT strokovnjaki, podjetniki in drugi zainteresirani
udeleženci, ki so preko medsebojnega sodelovanja ter deljenja idej in razmišljanj diskutirali o novih trendih v
izobraževanju, o inovacijah v svetu tehnologije ter o izobraževanju na daljavo. 

Na konferenci sta sodelovala tudi Sanja in Marko s predstavitvijo aktivnosti ekipe Centra UL za uporabo IKT v
pedagoškem procesu pred formalno ustanovitvijo ter tekom le-te.  

Projekt Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti 

Center za uporabo IKT v pedagoškem procesu na Univerzi v
Ljubljani 

Sanja se je osredotočila na predstavitev
aktivnosti v okviru projekta Digitalna UL ter
IKT v pedagoškem študijskem procesu, ki
predstavljata zametek današnjega Centra
UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.   

Marko se je v nadaljevanju dogodka
osredotočil na predstavitev Centra UL za
uporabo IKT v pedagoškem procesu (tj.
Center Digitalna UL) ter na različne
aktivnosti, ki jih trenutno izvajamo (pilotne
posodobitve, vzpostavitev integriranega
študijskega okolje ipd.). 
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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
 

Didaktični del ekipe
 

Sanja Jedrinović, vodja
 

Tadeja Nemanič
 

Mateja Bevčič
 

Tehnični del ekipe
 

Marko Papić, vodja
 

Anže Zadravec, študent
 

Matevž Zebec, študent
 

Vid Vrh, študent
 

digitalna@uni-lj.si
 

janez.bester@uni-lj.si
 

Vabimo vas k spremljanju našega dela tudi
na spletni strani in družbenih omrežjih: digitalna.uni-lj.si

sanja.jedrinovic@uni-lj.si

marko.papic@uni-lj.si

YouTube

LinkedIn

Instagram

Facebook

anze.zadravec@uni-lj.si

matevz.zebec@uni-lj.si

vid.vrh@uni-lj.si

tadeja.nemanic@uni-lj.si

mateja.bevcic@uni-lj.si
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