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Izobraževalne delavnice
NTF › NTF › O fakulteti › Strokovne službe › Služba za informatiko › Izobraževalne delavnice
UL pripravlja mnogo spletnih izobraževanj in delavnic. Seznami so na straneh

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Center Digitalna Univerza

Posebej za NTF v sodelovanju s Centrom Digitalna UL nudimo različne delavnice uporabe digitalnih orodij za
izvajanje on-line izobraževanja, spletnih storitev…
V NTF skupini smo:
●

●

●

●

●

Urška Stanković Elesini
Andrej Učakar
Bojana Boh Podgornik
Danica Dolničar
Matej Fister

Vprašanja glede tečajev, pomoči pri uporabi aplikacij Teams, Zoom, Office… pošljite na helpdeskmoodle@a.ntf.uni-lj.si Odgovore na vaša vprašanja pripravljamo v sodelovanju s Centrom Digitalna UL.
Posnetki delavnic, gradiva, primeri uporabe so dostopni vsem na NTF Moodle
učilnicah: https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/course/view.php?id=16
kamor se prijavite s svojim up. imenom in geslom, kot ju uporabljate za vse univerzitetne storitve.
Moodle+
Moodle učilnice NTF so na strani https://ucilnica.ntf.uni-lj.si
V učilnicah so zajeti vsi predmeti aktivnih študijskih programov NTF, urejena je sinhronizacija z VISom, kar
pomeni da so v učilnicah že sinhronizirani študentje in predavatelji z dostopom do ustreznih predmetov, stopenj
in programov
Predavateljem ki želijo uporabljati učilnice, ostane samo da v svoje predmete začnete vnašati gradiva in izvajati
pouk preko njih.
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Vabljeni k uporabi!
●

Torek, 14. september 2021: Moodle 1

●

Trajanje: 4 pedagoške ure

Na prvem delu delavnice o uporabi spletne učilnice Moodle se bomo osredotočili na nekatere osnovne
funkcionalnosti, ki nam jih omogoča spletna učilnica Moodle. Ogledali si bomo kako urejamo osnovne
nastavitve predmeta, kako upravljamo s študenti ter dostopamo do seznama vseh študentov in njihovih
aktivnosti v spletni učilnici. Osredotočili se bomo tudi na nekatere osnovne možnosti komuniciranja s študenti,
dodajanja gradiv ter na pripravo enostavnih aktivnosti za študente, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo
znanj.

●

Četrtek, 16. september 2021: Moodle 2

●

Trajanje: 4 pedagoške ure

Na drugem delu delavnice se bomo osredotočili na aktivnosti, ki omogočajo vrednotenje znanja študentov (npr.
naloga, kviz) ter spodbujajo tudi medvrstniško vrednotenje (delavnica). Ogledali si bomo tudi kako so ocene v
spletni učilnici zapisane v redovalnici in kako lahko v vsakem trenutku spremljamo dogajanja v učilnici preko
poročil, ki so samodejno generirana v Moodlu za vsak predmet.
Doslej izvedene delavnice za uporabo Moodle učilnic
●

●

●

●

●

●

●

●

●

5.11.2020: Urejanje osnovnih nastavitev ter organiziranja gradiv v spletni učilnici.
12. 11. 2020: Vrednotenje znanja s pomočjo naloge in kviza.
18. 11. 2020: Kako spremljati napredek študentov z uporabo redovalnice in različnih poročil v spletni učilnici
26. 11. 2020: Sodelovalno delo z uporabo foruma, slovarja, delavnice in podatkovne zbirke
2. 12. 2020: Ustvarjanje interaktivnih učnih gradiv z uporabo H5P in lekcije
19.1.2021: Uporaba kvizov v spletni učilnici Moodle za vrednotenje znanja
20. 1. 2021: Uporaba varnega brskalnika pri izvedbi izpitov (SEB)
2. 2. 2021: Vrednotenje znanja z nalogo in spodbujanje medvrstniškega vrednotenja z delavnico
4. 2. 2021: Redovalnica v Moodlu

Posnetki delavnic za tiste ki se jih niste mogli udeležiti in gradiva so dostopna na spletni učilnici Moodle na
povezavi https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/course/view.php?id=16
Teams+
●

Torek, 21. september 2021 9:00-10:30: MS Teams

●

Trajanje: 2 pedagošk1 uri

Na delavnici se bomo seznanili s tem, kako v sodelovalnem okolju MS Teams pripraviti predmete, kako
študente razdeliti v skupine, kako s študenti deliti obvestila in študijska gradiva. Ogledali si bomo možnosti
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uporabe repozitorija gradiv in videokonferenčnega sistema znotraj sodelovalnega okolja MS Teams. Seznanili
se bomo z naborom aktivnosti, ki nam jih ponuja sodelovalno okolje MS Teams v podporo aktivnemu
vključevanju študentov v pedagoški proces. Ogledali si bomo nekaj možnost ustvarjanja in uporabe nalog,
kvizov in drugih vtičnikov, kot so Planner, Whiteboard, OneNote, Insights ipd. Delavnica bo trajala 2 pedagoški
uri (od 9:00 – 10:30), vodila jo bo mag. Sanja Jedrinović iz Centra DiUL. Delavnica bo potekala preko
videokonferenčnega orodja ZOOM: https://uni-l-si.zoom.us/j/95500474382?pwd=RVRveHMyUjZBY0ZodkN2T294b2p2Zz09

Doslej izvedene delavnice:
●

25. 11. 2020 Delo s konferenčnim orodjem MS Teams.

Posnetek delavnice za tiste ki se je niste mogli udeležiti in gradiva so dostopna na spletni učilnici Moodle na
povezavi https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/course/view.php?id=16&section=1
ZOOM+
●

Četrtek, 24. september 2021 9:00-10:30: Zoom

●

Trajanje: 2 pedagoški uri

Na delavnici se bomo seznanili z osnovnimi nastavitvami in funkcionalnostmi, ki jih ponuja videokonferenčni
sistem Zoom. Predstavili bomo nastavitve, na katere moramo biti pozorni pred samo izvedbo videosrečanja.
Ogledali si bomo nekatere osnovne funkcionalnosti videosrečanja, kot so upravljanje s študenti, deljenje
zaslona, uporaba klepeta in interakcij s študenti. Seznanili se bomo tudi z naprednimi funkcionalnostmi, ki
omogočajo aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces z uporabo Zoom-a in s tem povezane
nastavitve. Ogledali si bomo, kako lahko vsi študenti hkrati delijo svoje zaslone ter kako uporabljati
funkcionalnosti Breakout Rooms, Whiteboard in Polls znotraj videosrečanja. Delavnica bo trajala 2 pedagoški
uri (od 9:00 – 10:30), vodila jo bo mag. Sanja Jedrinović iz Centra DiUL. Delavnica bo potekala preko
videokonferenčnega orodja ZOOM: https://uni-l-si.zoom.us/j/95500474382?pwd=RVRveHMyUjZBY0ZodkN2T294b2p2Zz09

Doslej izvedene delavnice:
●

19. 11. 2020 Delo s konferenčnim orodjem Zoom

Posnetek delavnice za tiste ki se je niste mogli udeležiti in gradiva so dostopna na spletni učilnici Moodle na
povezavi https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/course/view.php?id=16&section=1

Office 365+
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Izvajalec: Tadeja Nemanič in Sanja Jedrinović (Center Digitalna UL)

Dosedanje delavnice:
3. 12. 2020: Office 365: Pisarna v oblaku.
Udeleženci smo se seznanili z različnimi orodji, ki jih lahko v okviru Office365 uporabimo v pedagoškem
procesu. Spoznali smo orodja, ki omogočajo večjo organizacijo dela (npr. Planner), orodja za predstavljanje
(npr. Whiteboard), sodelovalno ustvarjanje vsebin s študenti (npr. OneNote) ter vrednotenje znanja študentov
(npr. Forms). Še posebej smo se osredotočili na možnost uporabe repozitorija OneDrive in videli, kako se orodja
Office 365 paketa povezujejo med seboj.
27. 1. 2021: Povezanost orodij v Office 365
Na delavnici smo izhajali iz mrežne strukture povezav med posameznimi orodji Office 365 in prikazali povezave
na izdelanih primerih. Še posebej smo se osredotočili na možnosti uporabe repozitorija OneDrive in videli, kako
lahko s pomočjo Office 365 in OneDrive poskrbimo za varnostno kopiranje naših vsebin.

Posnetek delavnice za tiste ki se je niste mogli udeležiti in gradiva so dostopna na spletni učilnici Moodle na
povezavi https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/course/view.php?id=16&section=1

Zotero+
Orodje Zotero za izdelavo bibliografije
Termin: Torek, 9. 2. 2021 (10:00-12:00)
Namen: Namestitev lokalne bibliografske zbirke Zotero ter vtičnikov Zotero za brskalnik in urejevalnik besedil.
Avtomatski zajem virov v zbirko Zotero iz spletnih bibliografskih zbirk in drugih spletnih virov preko brskalnika.
Uvoz virov preko formata RIS, ročni vnos/urejanje virov ter upravljanje lokalne zbirke virov Zotero. Izbira
bibliografskih slogov (npr. APA, Vancouver,…) v urejevalniku besedil, namestitev dodatnih slogov v Zotero.
Sklicevanje na vire in izpis navedbe virov v urejevalniku besedil. Izvajalec: mag. Danica Dolničar (NTF)
Mendeley+
Uporaba orodja za avtomatsko citiranje Mendeley
Termin: Četrtek, 11. 2. 2021 (13:00-14:30)
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Namen: Na webinarju se bomo seznanili z eno izmed programskih oprem, ki nam omogoča upravljanje s PDF
datotekami in avtomatsko urejanje referenc. Pogledali si bomo osnovne funkcionalnosti programa, vnos
datotek (referenc v sam sistem), urejanje datotek, pregledovalnik PDF datotek v samem programu, deljenje
svojih virov, vstavljanje referenc v sam članek ter pogledali kako se poišče in spremeni stile citiranja. Webinar
poteka pod okriljem Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu.
Izvajalec: doc. dr. Nejc Mekiš.

Dostopnost

Prijava
na naslovu http://tiny.cc/citiranjeMendeley
●
●

Dodatni tečaji na straneh Digitalna UL+
●

Digitalna UL vabi še na druge tečaje in delavnice
●

●

Vabilo_CenterDigitalnaUL_webinarji
●

●

●

●

●

Spletno orodje za izvajanje izpitov Exam.net
●

Do 31.12.2020 je to orodje brezplačno, za NTF imamo ustvarjen profil v katerega se vpišete s svojim mailom
ime.priimek@ntf.uni-lj.si, geslo za vstop si poljubno izberete.
●

https://exam.net/?view=login&register=teacher&country=Slovenia&region=Ljubljana&international_school_id=6
28843
Mail boste morali potrditi, počakajte do 15 minut ob prvem vpisu da dobite aktivacijski link.

Z letom 2021 bo to orodje plačljivo, na podlagi rezultatov ankete med pedagoškimi delavci NTF ne bo kupila
licenc za exam.net

Skip to content
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