Delavnica (naslov delavnice):
Inovativno s tehnologijo do znanja – načrtovanje učenja z vključevanjem digitalnih tehnologij

Moderator delavnice:
Izr. prof. dr. Sonja Rutar

Ime in priimek govorcev:
Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič in viš. pred. mag. Šarolta Godnič-Vičič
Kratka vsebina delavnice:
Vključevanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoški proces se je potrebno lotiti
načrtno in smotrno. Prav zaradi tega moramo razmislek o uporabi IKT vključiti že v samo snovanje učnih
načrtov predmetov, modulov in študijskih programov. Na delavnici bomo prikazali, kako v proces
načrtovanja lahko vključimo metodo ABC DL – Arena Blended Connected Learning Design,1 ki so jo
razvili na University College London v Veliki Britaniji. Udeležence delavnice bomo vodili pri načrtovanju
učnih vsebin, ki vljučujejo uporabo IKT. Delo bo potekalo v manjših skupinah. Udeležence bomo
vzpodbujali h kritičnemu razmisleku o vlogi IKT pri učenju in njihovem smotrnem vključevanju v vse
faze učnega procesa.
Predstavitev govorcev:
Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič je zaposlena na Fakulteti za mangement Univerze na Primorskem. Na
fakulteti je nosilka predmetov s področja poslovne informatike. Raziskovalno proučuje različne vidike
informacijske družbe, predvsem pa uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v
izobraževanju. Na fakulteti skrbi za podporo e-izobraževanja ter usposabljanja učiteljev. Pri uvajanju
IKT v izobraževanje/usposabljanje je sodelovala pri usposabljanju predavateljev slovenske vojske ter
srbske policije v okviru misije OVSE. Kot presojevalka študija na daljavo/e-študija sodeluje z Nacionalno
agencijo za visoko šolstvo (NAKVIS). Na univerzi je vodja projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do
znanja, v okviru katerega je nastala tudi delavnica, ki jo bomo izvedli na rektorski konferenci.
Višja predavateljica, mag. Šarolta Vičič-Godnič je zaposlena na Fakulteti za turistične študije – Turistica
Univerze na Primorskem. Na fakulteti je nosilka predmetov s področja angleškega jezika stroke in je
članica skupine učiteljev za e-učenje. Raziskovalno preučuje znanstveni in turistični diskurz,
spreminjanje in variiranje žanrov ter usvajanje tujega jezika. V Slovenskem društvu učiteljev tujega
strokovnega jezika je članica skupine za e-učenje in je samostojno ali v sodelovanju z drugimi izvedla
več usposabljanj učiteljev tujega jezika na področju uporabe IKT v pedagoškem procesu kot tudi
uporabe korpusov za raziskovanje jezika. Je članica projektne skupine InoTeZ – Inovativno s tehnologijo
do znanja, v okviru katere je nastala tudi delavnica, ki jo bomo izvedli na rektorski konferenci.
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