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Spremembe ...

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut//2016/document-abordatge-DCNO-marc-2016.pdf



… napredek, 
spremembe …

https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/d9x2hy/the_comfort_zone/





Informatizacija, digitalizacija, 
digitalna transformacija, IUO…

Ljudje Procesi Tehnologija

Industrija/izobraževanje



Spremembe …



Inovativna učna okolja





Inovativna učna 
okolja (holističen pristop)



Inovativna učna okolja

Evropska raziskava uporabe IKT v izobraževanju, 2017/2018



Inovativna učna okolja

Evropska raziskava uporabe IKT v izobraževanju, 2017/2018



Inovativna učna okolja

• Sodobna šola
Naloga sodobne šole je, da navdušuje 
in učencem pomaga prepoznati njihovo 
edinstvenost, da bi lahko v polnosti 
razvili svoje potenciale; 

• spodbujati mora kritično razmišljanje 
in ustvarjalnost ter opolnomočiti 
učence, da razvijajo spretnosti in 
zmožnosti, ki jih potrebujejo v življenju.

• Sodobno izobraževanje je: 

• osebno - personalizirano

• sodelovalno

• problemsko orientirano

• projektno orientirano

• zvrnjeno

• ...



Inovativna učna okolja

Definicija

Obstaja vrsta različnih definicij in pogledov na področje učnega 

okolja/inovativnega učnega okolja, ki se spreminjajo skozi čas.

Rdeča nit vseh definicij

- učno okolje kot pedagoško-didaktični model,

- učno okolje kot tehnološko podprt sistem poučevanja in 

- učno okolje kot prostor učenja in poučevanja, v katerem se 

izvajajo izobraževalne aktivnosti.

Narava učenja, prožne oblike učenja in 

ustvarjanje inovativnih učnih okolij za 

uspešno učenje, so v središču politik in 

raziskav na področju sodobnega 

izobraževanja. 

Naloga sodobne šole je, da navdušuje 

in učencem pomaga prepoznati njihovo 

edinstvenost, da bi lahko v polnosti 

razvili svoje potenciale.



Inovativna 
učna okolja

Innovative Learning Environments (OECD, 2013)

Organski, holistični koncept, ki vključuje tako aktivnosti kot učne dosežke in 

presega šolo tako v času kot prostoru; predstavlja kontekst, znotraj katerega 

se odvija učenje.   



Inovativna učna 
okolja

Education Transformation Framework (Microsoft, 2019)



Inovativna učna okolja

Creative Classrom Framework (EK, 2014)

V poročilu z naslovom Horizon Report 

Europe: 2014 Schools Edition so 

opisani glavni trendi, izzivi in tehnološki 

razvoj, ki bodo verjetno vplivali na šolske 

izobraževalne sisteme. 

Poročilo je pripravila Evropska komisija v 

sodelovanju s skupino strokovnjakov, ki 

sta jo vodili nizozemska univerza 

Inholland University of Applied Sciences 

in ameriška nepridobitna organizacija 

New Media Consortium (NMC), ki 

združuje mednarodne strokovnjake s 

področja izobraževalne tehnologije.



Inovativna učna okolja
transformacija…

Top-down

prednosti slabosti

Bottom-
up

prednosti slabosti

... istomisleči ...? 



Inovativna učna 
okolja podprta z IKT

Namen projekta je tako premišljena in celovita 
uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že 
samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne 
rabe IKT v šolah . Tehnologija naj podpira 
doseganje višjih taksonomskih ravni in kompetenc 
učencev. 

http://www.inovativna-sola.si



Inovativna učna okolja podprta z IKT

Vodstvo projekta

1.Razvojne skupine
2.Razvojne šole 

(19)
3.Implementacijske 

šole (57)
4. ZRSŠ, FNM, 

PeF, PI

1.Nadgradnja pedagoške strategije 

2. Nadgradnja metodologije 21. korakov 

3. Usposabljanje učiteljev 

4. E-skupnosti 

5. Primeri dobre rabe 

6. Implementacija  

7. Izvedbeni kurikuli 

8.Tehnično področje 

9. Uvajanje didaktičnih e-storitev 

10. Evalvacija 

11. Promocija 

Vodstvo projekta:
- dr. Andrej Flogie

- dr. Magdalena Šverc

- Maja Vičič Krabonja

V razvojnih skupinah so predstavniki Fakultet, ZRSŠ, 
koordinatorji, učitelji in ravnatelji.

Konzorcij 80 partnerjev.



1. 
Načrtovanje
/evalvacija

2. Usposa-
bljanja 

prenašalcev

3. Preskus v 
razredu

4. 
Predstavitev 

kolektivu

5. 
Nadgradnja/

zapis 
primera 

dobre rabe

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Top-down <-> bottom-up

Strategija/politika se kreira v točki 1. (vodstvo 

projekta, koordinatorji s terena, ravnatelji)

Znanje se akumulira na šoli

Nimamo enega eksperta na šoli za vse, temveč več 

le teh za različna področja

V živo in na daljavo

Kombiniramo izobraževanja v živo in na daljavo 

(Vox)

Organizacija

Nujna podpora ravnatelja, isti koordinator, vsakič 

drug prenašalec.

CENTER DOGAJANJA JE NA VIZ

Skupnost učiteljev in deljenje znanja/kompetenc! …



Primer 
umeščanja 

tehnologije v 
IUO



Projekt v številkah 31. 8. 2019

- število delovnih srečanj z koordinatorji in. oz. koordinatorji 38

- število delovnih srečanj razvojnih skupin 70

- število izvedenih usposabljanj razvojnih šol in institucij (v šol.l. 2018/19) 26

- število rednih usposabljanj na šolah (2018/19) 644

- analiza stanja (št. učiteljev, ki so v celoti izpolnili vprašalnik) 949

- število sledilcev na FB strani projekta 1144

- številu udeležencev v strokovni e-skupnosti 682

- število udeležencev na videokonferečnih usposabljanjih >700

- število udeležencev na usposabljanjih prenašalcev >350

- število udeležencev na rednih usposabljanjih na šolah (2018/19) 3930

Število oddanih primerov dobre rabe (SU strokovne  e-skupnosti) 148

Primer umeščanja IKT tehnologije v IUO



Termin Vsebina št.udelezencev št. klikov na 
posnetek 
(29.11.2019)

April 2018 (3x) Načrtovanje pouka z IKT 130 417

9. 10. 2019 Informacijska pismenost 127 503

16. 10. 2019 Sodelovanje in komunikacija na 
daljavo

110 376

13. 11. 2019 Osnovne nastavitve SU Moodle 97 281

20. 11. 2019 Uvod v Office 365 118 197

Primer umeščanja IKT tehnologije v IUO





Primer 
umeščanja IKT 
tehnologije v IUO



Primer umeščanja IKT tehnologije v IUO



Menimo da…

 Slovenski učitelji so zahtevni a cenijo kvalitetno delo

 Tehnologija predstavlja enega izmed temeljev 

“transformacije” - IUO

 Potreben je celosten/holističen pristop, posameznik…

 Vsak VIZ je na svoji razvojni stopnji in ima različne 

potrebe!

 Učeča se skupnost, ki si deli znanje, primere dobre 

rabe je ZELO POMEMBNA a velik izziv…

 Za nas je pomemben NAPREDEK posamezne šole

 Raziskujemo kako umestiti področje AI v izobraževalni 

process

 Raziskujemo/vpeljujemo model BYOD

 Raziskujemo področje etike v AI in izobraževanju

 Prenos znanja iz fakultet na šole in obratno!!!

PREHOD IZ PROJEKTA -> SISTEM???



Hvala za pozornost

Dr. Andrej Flogie

andrej.flogie@z-ams.si

https://www.facebook.com/inovativnasola/

https://www.inovativna-sola.si


