
Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
Novi trg 3, 1000 Ljubljana 

 

Spoštovana/i, 
  
V veliko veselje mi je, da vas povabim k sodelovanju na našem posvetu »Hibridno 
izobraževanje v času pandemije in po njej«.  
 
Svet za razvoj SAZU pripravlja serijo treh posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah za 

življenje na daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero vzpodbujamo 

poglobljeno strokovno razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem obdobju, na 

poti pospešenega razvoja digitalne družbe. 

Najbolj  izpostavljeno je področje izobraževanja, z vsemi pozitivnimi in negativnimi 

digitalnimi izkušnjami v času korona epidemije. Prvi posvet z naslovom  »Hibridno 

izobraževanje v času pandemije in po njej«, zato posvečamo prav tej temi. Posvet bomo 

izvedli v digitalnem okolju MiTeam 15. decembra 2020, med  11:00 in 14:00 uro. 

Posvet gradimo na rezultatih že opravljenih predstavitev in zaključkov drugih organizacij. 
Zato vas vljudno vabimo da si pred dogodkom TUKAJ ogledate prispevke Foruma Slovenske 
digitalne koalicije (26.11.2020) in zanimive vsebine na temo vseživljenjskega izobraževanja in 
digitalnih kompetenc s POVEZAVAMI na številne referenčne dogodke. 
 
Seveda pa nas predvsem zanima vaše mnenje. Z veseljem vas zato pozivamo, da nam z 
izpolnitvijo OBRAZCA  vnaprej posredujete svoje poglede, predloge, pobude, vprašanja za 
razpravo, vsebine in predlagate prave rešitve ter na ta način aktivno prispevate k uresničitvi 
tega prebojnega cilja. Lahko pa prijavite tudi vaš do 2 minutni videokonferenčni nastop v vse 
vključujoči razpravi posveta, ki se bo v odprtem dokumentu nadaljevala tudi po dogodku! 
 
 
Program posveta: 
  
Pozdravni nagovori: 
•           dr.  Igor Emri/ dr. Slavko Splichal, Svet za razvoj SAZU 
•           ga. Themis Christophidou, Evropska komisija, generalna direktorica Generalnega 
direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo 
•           dr. Simona Kustec, ministrica, MIZŠ  
  
Referati/predstavitve: 
•            Dostopnost izobraževanja na daljavo v Sloveniji; govorec Aleš Ojsteršek, MIZŠ, vodja 
Sektorja za razvoj izobraževanja 

https://events.miteam.eu/asset/7kTMZq4E98zWaWtzK
https://events.miteam.eu/asset/nvxWoQSRAJeHeDFzB
https://events.miteam.eu/asset/azXL4fsf3NPEgmjMx


•           Principi »Uporaba odprtih učnih vsebin in umetne inteligence v 
izobraževanju«;  govorec mag. Mitja Jermol, IJS, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za 
prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje 
•            Model Razlagamo.si – Inovativni model učilnice na daljavo; govorci Blaž 
Zmazek/Alenka Lipovec/Igor Pesek, Univerza v Mariboru 
•            Izkušnje in priložnosti iz projekta Digitalna univerza; govorec prof. dr. Janez Bešter, 
predstojnik Centra Digitalna UL, Univerza v Ljubljani 
•            Uporabniška izkušnja: digitalna transformacija »čez noč«; govorka prof. dr. Danica 
Purg, President IEDC-Bled School of Management 
•            Inovativna šola; govorec dr. Andrej Flogie, vodja projekta Inovativna učna okolja 
podprta z IKT 
•            Izobraževanje na daljavo – Poučevanje ali pomoč pri (samo)učenju na domu; govorec 
prof. dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut 
•            Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije; govorec mag. Andrej 
Sotošek, Andragoški center Slovenije 
  
Vse vključujoča razprava na osnovi referatov in prispelih predlogov/vprašanj in zaključki 
posveta: Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, dr. Janez Bešter. 
 
Seveda pa boste lahko posvet tudi samo spremljali v živo ali kasneje na zahtevo. Vabilo s 
povezavo za registracijo vaše udeležbe na daljavo vam bomo poslali sredi tedna. Zato si že 
danes rezervirajte termin: torek, 15. december 2020, med  11:00 in 14:00 uro! 
Število udeležencev je omejeno. Z izpolnitvijo OBRAZCA boste imeli prednost pri registraciji 
na posvet. 
 
 
Ne glede na spreminjajoče okoliščine in omejitve v komuniciranju in mobilnosti je cilj, da  

ostanemo aktivni in uspešni na vseh področjih delovanja ter da zagotavljamo varno in socialno 

vključujočo komunikacijo. Izobraževanju pa zagotovimo varno ohranjanje in izmenjavo 

podatkov, vsebin in rezultatov med vsemi oblikami izobraževanja. Zagotavljanje kibernetske 

varnosti nam nalaga da, povsod kjer gre za kritične vsebine in osebne podatke zagotovimo tudi 

ustrezne sisteme ter v prvi vrsti slovenske rešitve. 

Tej tematiki bo namenjen naslednji posvet v seriji »Komunikacijske tehnologije za življenje na 

daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«. 

 

Veselimo se vaše aktivne udeležbe. Lep pozdrav, 

 

Prof. dr. Igor Emri      Franc Matjaž (Tičo) Zupančič 

Predsednik Sveta za razvoj SAZU    koordinator priprave posveta 

 

 

https://events.miteam.eu/asset/azXL4fsf3NPEgmjMx

