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VPLIVI SODOBNIH TEHNOLOGIJ NA UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

 

 

 

Soočamo se z izzivi, ki jih sodobne tehnologije prinašajo na vsa področja življenja, tudi v vzgojo in 

izobraževanje. Številni projekti »digitalne preobrazbe« in »e-šolstva«  težijo k informatizaciji izobraževalnih 

dejavnosti, s čimer si sodobne tehnologije vse bolj utirajo pot na različna področja delovanja vzgojno-

izobraževalnih ustanov: od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in 

starejših. 

 

Procesom uveljavljanja vse bolj sofisticiranih tehnologij se ne moremo izogniti, postali so del učenja in 

izobraževanja ter vzgoje. To terja kritičen razmislek o tem, kako tehnologija spreminja prakse vzgoje, učenja 

in izobraževanja ter kako jo lahko najbolje uporabimo za razvoj dobrobiti posameznika ter vključujoče in 

ustvarjalne skupnosti. 

  



PROGRAM  

8.00 –9.00 

9.00 –9.15 

 

 

9.15 –10.00  

10.00 –10.45 

 

10.45 –11.15  

11.15 –12.00 

 

12.00 –12.45 

 

12.45 –13.45 

13.45 –14.30 

14.40 –16.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 –17.00 

 

Prijava udeležencev (pritličje FF) 

Pozdravni nagovor in plenarna predavanja (pred. 2) 

dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete UL  

dr. Nives Ličen, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko 

 
dr. Marko Radovan (FF UL): Pomeni naložba v IKT tudi že naložbo v znanje? 

dr. Damijan Štefanc (FF UL): Lahko stroj zavzame mesto učitelja? 

 

Odmor za kavo (pred. 4) 

dr. Mojca Kovač Šebart (FF UL) in dr. Miha Kovač (FF UL): Bralne navade študentk  

in študentov, ki se izobražujejo za pedagoške poklice: kje smo in kam gremo 

dr. Dan Podjed (ZRC SAZU): Kam se lahko skrijemo v digitalnem panoptiku? 

 

Odmor za kosilo (pred. 4) 

dr. Robi Kroflič (FF UL): Ustvarjalna raba multimedije v vzgoji z umetnostjo 

Predstavitev primerov dobrih praks 

Moderira: dr. Marko Radovan (didaktična pred.)  

• dr. Ana Krajnc, Alenka Gabrijela Ščuka, Andrej Šolar (Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje): Znaš, nauči drugega 

• Tina Baloh, Tina Ojsteršek (Ljudska univerza Žalec): Uvajanje kombiniranega učenja 
na UPI – Ljudski univerzi Žalec 

• Manca Kozlovič, Mojca Suhovršnik, Urša Kapler, Nina Kranjac, Karin Petko, dr. Silva 
Bratož, dr. Matevž Pesek, dr. Nives Ličen (FF UL, Dnevni center za starejše Koper): 
Medgeneracijsko učenje, digitalna doba in posthumanizem 

Moderira: dr. Damijan Štefanc  (pred. 2) 

• mag. Damjana Jurman (CSD Južna Primorska) in Tomaž Pavkovič (filmski pedagog, 
samozaposlen v kulturi): Naslavljanje spletnega nasilja s pomočjo tehnike 
digitalnega pripovedništva, projekt Nasilne zveze so brez zveze 

• dr. Vida Vončina Vodeb (Swinburne University of Technology) in Polona Legvart (OŠ 
bratov Polančičev Maribor): Vpliv tehnologije pri razvijanju večrazsežnostnih 
pismenosti: vzgoja za kritičnost in odgovornost 

• Tilen Tomazin (Inštitut 4.0, šola robotike in programiranja za osnovnošolce in 
odrasle): Bi pouk programiranja in drugih digitalnih znanj moral postati obvezen? 

 

Doktorska kavarna (didaktična pred.)   

Moderirata: dr. Nives Ličen in dr. Andreja Hočevar 

 


