VABILO
Spoštovane sodelavke in sodelavci Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru,
vljudno vas vabimo na dogodek
»Izmenjava izkušenj didaktične uporabe IKT«,
ki bo potekal
v petek, 30. 11. 2018, ob 9.00, v prostorih UL Fakultete za
elektrotehniko, predavalnica P2, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj.
Veselimo se srečanja z vami!

Ljubljana, 12. 11. 2018

Projekta »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« in »Didakt.UM« sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Program:
Ura

Program

8.45 – 9.00

Zbiranje udeležencev

9.00 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45 – 10.15

prof. dr. Janez Bešter (UL Fakulteta za elektrotehniko)
Uvod in pozdrav udeležencev posveta
asist. Natalija Špur (Univerza v Mariboru)
Didaktične smernice za uporabo IKT
mag. Marko Papić in mag. Rok Žurbi (UL Fakulteta za elektrotehniko)
Sodelovalno okolje: priložnost za izmenjavo primerov dobre prakse na
Univerzi v Ljubljani

10.15 – 10.45

Diskusija

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

Predstavitev primerov dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu

11.00 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 14.00

izr. prof. dr. Mateja Petrovčič (UL Filozofska fakulteta)
Sodobna kitajščina 1
prof. dr. Danijel Rebolj (UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo)
15 let izkušenj z videopredavanji
doc. dr. Mitja Dečman (UL Fakulteta za upravo)
Informacijski sistemi v javni upravi
prof. dr. Marjan Krašna (UM Filozofska fakulteta)
Aktiviranje učečih s pomočjo IKT
prof. dr. Žiga Turk (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
Informacijske in komunikacijske tehnologije za projektno delo
Odmor za kavo in prigrizek
doc. dr. Igor Pesek (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko)
Medvrstniško ocenjevanje bodočih učiteljev naravoslovnih predmetov s
pomočjo IKT
doc. dr. Zlatan Magajna, asist. dr. Adrijana Mastnak (UL Pedagoška fakulteta)
Poglavja iz didaktike matematike
doc. dr. Igor Perko (UM Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Sodelovalno okolje Padlet
doc. dr. Matevž Dolenc, asist. dr. Robert Klinc (UL Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo)
IKT v grajenem okolju, IKT za projektno delo
red. prof. dr. Marjan Heričko, asist. Tina Beranič, asist. Alen Rajšp (UM Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Uporaba igrifikacije pri poučevanju celovitih informacijskih rešitev

Projekta »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« in »Didakt.UM« sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

