Svet za razvoj pri SAZU
Novi trg 3, SI - 1000 Ljubljana
T +386 1 4706 135 / E international@sazu.si

Spoštovana/i,
obveščamo vas, da bomo Posvet »Hibridno izobraževanje v času pandemije in po njej«, ki
smo ga prvotno načrtovali izvesti dne 15. 12. 2020, izpeljali v torek, 12. januarja 2021, s
pričetkom ob 11:00 uri.
Vse decembrske registracije za udeležbo na daljavo veljajo tudi za nov termin posveta,
zato ponovna registracija že registriranih udeležencev ni potrebna!
Vsem, ki se zaradi omejenega števila prostih mest v prvotno najavljenem terminu niste
uspeli registrirati, pa z veseljem sporočamo, da smo zaradi velikega zanimanja povečali
število prostih mest in Registracijo ponovno odprli. Vljudno vas zato vabimo, da se kot
udeleženec na daljavo pravočasno registrirate ter da novico o tej možnosti posredujete po
svojih mrežah in vsem, ki bi jih posvet zanimal. Registracija bo odprta do vključno
ponedeljka, 11.01. 2021 do 17.00 ure oziroma do zasedbe prostih mest.
Tistim, ki pa se ne boste uspeli pravočasno registrirati in se udeležiti posveta v interaktivnem
virtualnem okolju MiTeam, bomo omogočili spremljanje posveta preko Youtube kanala .
Vabimo vas k ogledu video povabila na posvet .

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 vseživljenskega izobraževanja in
digitalnih kompetenc s POVEZAVAMI na številne referenčne dogodke.

Program posveta:
Pozdravni nagovori:
•
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

•
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, dr. Magdalena Šverc in Maja Vičič Krabonja
•
Izodrom – spletne vsebine RTV Slovenija kot pripomoček pri učenju na daljavo;
govorke mag. Martina Peštaj, urednica Otroškega in mladinskega programa, Barbara B.
Stegeman, urednica oddaj na spletu
•
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: Ema Perme, Franc Matjaž (Tičo) Zupančič in dr. Janez Bešter.

Vljudno vas prosimo, da POVEZAVO na Registracijo na vstopni strani Posveta, skupaj z
opozorilom, do kdaj bo registracija možna, posredujete po svojih mrežah in vsem, ki bi jih
posvet zanimal ter to objavite tudi na vaši spletni strani.
Veselimo se vaše udeležbe ter sodelovanja v Pogovoru/Chat-u med samim posvetom.

Lep pozdrav,

Prof. dr. Igor Emri

Franc Matjaž (Tičo) Zupančič

Predsednik Sveta za razvoj SAZU

koordinator priprave posveta

