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Konferenca MIŠMA 'maš? 
Učilnica MIŠ MAŠ – 'maš miš pri roki? 

Osmišljena raba digitalne tehnologije pri kreiranju in širjenju 

mednarodnih projektov  

Letna valorizacijska konferenca CMEPIUS-a in KONFeT 
 

15. november 2016, Ljubljana, Hotel Lev (Vošnjakova 1, Ljubljana) 
 

Spoštovani ravnatelji, učitelji, profesorji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v šolstvu, 

sodobni trendi v družbi postavljajo pred izzive tudi vsakodnevno delo pedagogov. Soočamo 

se s hitro rastočo informacijsko družbo, ki od slehernega posameznika znotraj izobraževalnih 

institucij terja specifična znanja in kompetence, povezane z digitalno tehnologijo. 

Izobraževalno osebje pa predstavlja temelj učeče se organizacije, ki je sposobna pridobljena 

znanja tudi širiti med svoje zaposlene in širše.   

Študiji, izvedeni s strani CMEPIUS-a med leti 2013 in 2015, sta pokazali, da sodelovanje v 

programih EU (kot so eTwinning, Vseživljenjsko učenje in Erasmus+) prispeva tudi k razvoju 

računalniških veščin, uporabi raznolikih metod in oblik poučevanja ter k motiviranosti 

učiteljev za uvajanje novosti v poučevanje.  

V ta namen CMEPIUS pripravlja skupno valorizacijsko konferenco in letno eTwinning 

konferenco KONFeT, na kateri bomo spregovorili o tematiki osmišljene rabe IT v učilnici. 

Opremili vas bomo z nekaterimi teoretičnimi in praktičnimi napotki, kako najbolje izkoristiti 

digitalno tehnologijo pri oblikovanju vsebin projektov oz. pouka ter kako s pomočjo IT 

oplemenititi širjenje projektnih rezultatov in izkušenj.  

Lepo vabljeni, da se nam pridružite in z nami delite vaše izkušnje in izzive. 

Veselimo se srečanja z vami,  

            
                                                                                        dr. Alenka Flander  
                                                                                                             direktorica CMEPIUS-a 
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 PROGRAM KONFERENCE 

 
09:00 – 09:30 Prihod in registracija udeležencev  
 
09:30 – 09:40 Pozdravni nagovor, dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a 

 
09:40 – 11:10 Predstavitev študije učinkov programa eTwinning na šolsko 

izobraževanje v Sloveniji, mag. Andreja Lenc, CMEPIUS 
 
 Osmišljena raba IKT in razvoj digitalnih kompetenc ter veščin 

za 21. stoletje v Sloveniji, dr. Fani Nolimal, ZRSŠ 
 
 The future classroom 3.0, Gert Lemmens, strokovnjak s področja 

didaktike in pedagogike, Belgija 
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, prevajanja v slovenščino ne bo na 
voljo.  

 
11:10 – 12:00 Pogostitev udeležencev  
 
12:00 – 13:30 I. sklop vzporednih delavnic 
 
   eTwinning - platforma, ki podpira inovativno učno okolje 

Kako izgleda inov@ivna učilnica v praksi? 
Erasmus+eTwinning 
Socialna omrežja kot podpora diseminaciji projektnih 
rezultatov 

   
13:40 – 15:10 II. sklop vzporednih delavnic - ponovitev 
 
 
  Udeležba na dogodku je brezplačna.  
  Organizator dogodka si pridružuje pravico spremembe vsebine programa.  
 

     



                                               

CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja  

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana   |   Tel.: +386 1 620 94 50   |   Fax: +386 1 620 94 51   |   E-mail: info@cmepius.si   |   www.cmepius.si 

 

Opis delavnic 

1. eTwinning - platforma, ki podpira inovativno učno okolje 
 

Iščete način kako popestriti in podpreti vaše projektno delo v razredu? Ste novinci in iščete 

projektne partnerje ter navdih za nove projekte? Na voljo vam je prosto dostopna platforma 

za projektno sodelovanje šol.  

Na delavnici vam bodo predstavljene možnosti, ki jih portal eTwinning ponuja šolam, 

učiteljem in učencem pri projektnem delu na daljavo. Udeleženci delavnice boste imeli 

možnost testirati virtualno spletno učilnico in spoznati prednosti platforme, ki skrbi tudi za 

strokovni razvoj učiteljev.  

Delavnica je namenjena novincem in izkušenim v šolskem projektnem sodelovanju, ki še ne 

poznate platforme eTwinning.  

 

BYOD - na delavnico prinesite prenosni računalnik.  

Delavnico vodita Irena Rimc Voglar in Dejan Kramžar (ambasadorja eTwinning). 

2. Kako izgleda inov@ivna učilnica v praksi? 
 

Udeleženci se boste na delavnici seznanili z izbranimi aplikacijami in programi, ki omogočajo 

preverjanje predznanj ter učinkovito in hitro podajanje povratnih informacij. Predstavljene 

vam bodo smernice (didaktični napotki) za uporabo IKT pri posameznem predmetu, ki so 

nastale v okviru strokovnega dela predmetnih svetovalcev Zavoda RS za šolstvo. 

Po predstavitvi in prikazu v uvodnem delu delavnice, boste načrtovali dejavnosti za učence z 

vključevanjem predstavljenih smernic ter aplikacij in programov. Ob zaključku delavnice pa 

vam bodo predstavljene tudi možnosti povezovanja in sodelovanja s projektnimi partnerji v 

tujini. 

Delavnica je namenjena vsem, ki želite svoje način poučevanja obogatiti in nadgraditi tudi s 

pristopi in oblikami, ki vključujejo smiselno rabo e-naprav in e-storitev.  

 

BYOD - na delavnico prinesite tako prenosni računalnik kot tudi pametni telefon ali tablico. 

Delavnico vodita Tatjana Gulič (ambasadorka eTwinning) in Amela Sambolić Beganović 

(ZRSŠ).   
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3. Erasmus+eTwinning 
 

Ali ste vedeli? Platformo eTwinning lahko izkoristite tudi za podporo vašim projektom 

Erasmus+. Udeleženci delavnice boste seznanjeni s prednostmi eTwinninga in na kakšen 

način lahko izkoristite platformo eTwinning za podporo Erasmus+ projektov. Teoretični del 

bomo podkrepili s praktičnim prikazom primera projekta KA2, ki se je posluževal platforme 

eTwinning v različnih časovnih obdobjih izvajanja projektnih aktivnosti.  

Delavnica je namenjena novincem v Erasmus+ in izkušenim eTwinnerjem, ki bi želeli 

nadgraditi dosedanje projektno delo.  

 

Delavnico vodijo Maja Abramič (CMEPIUS), Urška Šraj (CMEPIUS) in Nevenka Mandelj 

(eTwinning ambasadorka).  

4. Socialna omrežja kot podpora diseminaciji projektnih rezultatov  
 

Socialna omrežja predstavljajo danes izziv za mnoge pedagoge. Je njihova uporaba pri šolskih 

projektnih aktivnostih učinkovita? Z usmerjeno in nadzorovano uporabo lahko socialni mediji 

postanejo del šolskega vsakdana in podpora šolskim projektom. Na delavnici boste 

podrobneje spoznali naslednja, med mladimi zelo priljubljena, socialna omrežja: Facebook, 

Instagram in Twitter. Praktično uporabo orodja Facebook bomo podkrepili s primerom 

diseminacije projektnih rezultatov projekta Erasmus+ KA1. Delavnica je namenjena vsem 

koordinatorjem projektov Erasmus+ in eTwinning ter novincem na področju šolskega 

projektnega sodelovanja.  

BYOD - na delavnico prinesite prenosni računalnik, pametni telefon ali tablico. 

Delavnico vodita Simon Dražič (OŠ Šmarje pri Kopru) in Natali Borinc (Srednja šola za 

gostinstvo in turizem Celje). 

 


