
 
  

 
 
 

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci UL! 
 

Vljudno vabljeni na ponovno izvedbo webinarjev v okviru  
 

Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu 
(Center Digitalna UL) 

 

 
Na webinarjih se bomo osredotočili na predstavitev orodij MS Teams in Zoom  
za uporabo tako v pedagoškem procesu kot za uporabo pri strokovnem delu.  
V sodelovanju z UL ZF predstavljamo tudi izobraževanje za uporabo programa  

za avtomatsko citiranje Mendeley.  
 
 

Za več informacij nas kontaktirajte na digitalna@uni-lj.si. 

KDAJ 
November - December 2020 
 
 
KJE 
Spletno okolje Zoom 
 
 
 

mailto:digitalna@uni-lj.si


Program webinarjev 
 

 
Uporaba orodja za avtomatsko citiranje Mendeley 

 

KDAJ 

Petek, 27. november 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

Petek, 11. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALEC 

doc. dr. Nejc Mekiš  

OPIS: 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. 

PRIJAVNICA (petek, 27. november 2020): http://tiny.cc/citiranjeMendeley  

PRIJAVNICA (petek, 11. december 2020): http://tiny.cc/citiranjeMendeley2 
 

Osnovna uporaba videokonferenčnega sistema Zoom v pedagoškem procesu 

 

KDAJ 

Torek, 1. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Tadeja Nemanič 

OPIS: Seznanili se bomo 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. 

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/ZoomOsnovna  
 

Napredna uporaba videokonferenčnega sistema Zoom v pedagoškem procesu 

 

KDAJ 

Petek, 4. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Sanja Jedrinović 

OPIS: Seznanili se bomo 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. 

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/ZoomNapredna  
 

Uporaba videokonferenčnega sistema Zoom pri strokovnem sodelovanju 

 

KDAJ 

Ponedeljek, 7. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Sanja Jedrinović 

OPIS: Na webinarju bomo prikazali kako lahko organiziramo različne dogodke s pomočjo 

videokonferenčnega sistema Zoom. Pokazali bomo postopek registracije preko Zoom-a in 

možnosti aktivnega vključevanja udeležencev tekom srečanja (deljenje zaslona, izmenjava pravic 

za deljenje vsebin ipd.) ter pri tem opozorili še na nekatere ključne izzive pri uporabi orodja za 

organizacijo strokovnega sodelovanja.  

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/ZoomStrokovno  

http://tiny.cc/citiranjeMendeley
http://tiny.cc/citiranjeMendeley2
http://tiny.cc/ZoomOsnovna
http://tiny.cc/ZoomNapredna
http://tiny.cc/ZoomStrokovno


 

Organizacija pedagoškega procesa v sodelovalnem okolju MS Teams 

 

KDAJ 

Torek, 8. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Mateja Bevčič 

OPIS:  Seznanili se bomo 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 uporabe repozitorija gradiv in videokonferenčnega sistema znotraj sodelovalnega okolja 

MS Teams. 

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/MSTeamsOrganizacija 

  

Priprava aktivnosti za študente v sodelovalnem okolju MS Teams 

 

KDAJ 

Sreda, 9. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Tadeja Nemanič 

OPIS:  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 možnost 

ustvarjanja in uporabe nalog, kvizov in drugih vtičnikov, kot so Planner, Whiteboard, OneNote, 

Insights ipd. 

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/MSTeamsAktivnosti 

 

Uporaba okolja MS Teams pri strokovnem sodelovanju 

 

KDAJ 

Četrtek, 10. december 2020, med 13.00 in 14.30 uro 

IZVAJALKA 

Mateja Bevčič 

OPIS: Na webinarju bomo prikazali kako lahko organiziramo delo znotraj okolja MS Teams. 

Ogledali si bomo kako lahko organiziramo različne dogodke, uredimo vloge udeležencev ter jim 

omogočimo deljenje zaslona. Ogledali si bomo tudi možnosti sodelovalnega prostora za izmenjavo 

datotek ter nekaj aplikacij, ki nam lahko olajšajo organizacijo, razdelitev in spremljanje 

opravljenega dela. 

PRIJAVNICA: http://tiny.cc/MSTeamsStrokovno  
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