
 

Vabilo k oddaji prispevkov za konferenco Digitalna didaktika 
 
S konferenco DIGDAKTIKA se bo 30. 8. 2023 zaključil projekt Dvig digitalne kompetentnosti, katerega 
namen je bil spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc 
vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.     
 
Vabimo vas k sodelovanju za pripravo prispevkov, s katerimi boste udeležencem predstavili 
preiskušene primere dobre rabe, v katerih boste opisali  načrtovanje in izvedbo učnih priložnosti, pri 
katerih učeči se razvijajo svoje digitalne kompetence.   
 
Naslavljamo torej področje 6: Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc. 
 

 

 
 
 
 
  



 
 
Navodila za pripravo prispevkov: 
Prispevki naj prikažejo, kako ste razvijanje digitalnih komptenc pri učečih se umestili v letno in sprotno 
načrtovanje ter s kakšnimi aktivnostmi so jih razvijali. Osrednja pozornost naj bo namenjena vašim 
didaktičnim pristopom, načinom in organizaciji dela v razredu/učni skupini oz. na VIZ. Prispevki naj 
izpostavijo spoznanja in kritični razmislek pri uporabi prikazanih rešitev ter poudarijo, kakšni so ob 
tem izzivi za naprej. Prispevek naj vsebuje vsaj naslednje elemente : 
 

• Naslov, izviren, dovolj poveden, da pritegne udeleženca konference oz. bralca 
• Povzetek (200 besed), kjer je izpostavljena aktivnost učencev oz. dijakov, s katero razvijajo 

izbrano (eno) digitalno kompetenco, podan kratek oris učne aktivnosti aktivnosti in njena 
prenosljivost v druge situacije, vsebine, predmete 

• Avtor/ji 

Šola oz. raven izobraževanja, predmet-i, predmetno področje, medpredmetna povezava ... 
Osrednji del odgovarja na vprašanja: 

- Zakaj je izbrana prav ta digitalna kompetenca, kako je umeščena v učni načrt oz. katalog 
znanj, digitalno strategijo šole in moj letni delovni načrti? Kako odgovarja na potrebe mojih 
učencev, dijakov? 

- Kaj smo počeli? – opis aktivnosti  
- S čim? (umestitev v pedagoško kolo in utemeljitev izbora) 
- Kako aktivnost omogoča doseganje zastavljenih ciljev (in na kateri taksonomski stopnji)? 
- Kako izvedena aktivnost podpira učenca oz. dijaka pri razvijanju izbrane kompetence? 
- Kako vem, da je bila izvedena aktivnost učinkovita? Kako sem spremljal-a razvijanje izbrane 

kompetence pri učencih oz. dijakih? 
- Kako sem sodeloval-a z učitelji drugih predmetov, ROID-om oz. KID-om 

Refleksija 
• učencev 
• učitelja, umestitev aktivnosti v SAMR model, načrti za prihodnost, prenosljivost na druga 

predmetna področja in podobno 

 
Pri pripravi predstavitve si lahko pomagate tudi z video-navodili: https://video.arnes.si/watch/qy48d8mxkw6m  
 
Pomembni datumi: 
- Rok za oddajo prispevka: 28. 2. 2023 
- Obvestilo o izboru v program: 31. 3. 2023 
 
Oddaja, recenzija in objava: 
Prispevke oddajte v obrazcu na povezavi, ki je objavljena na spletni strani konference: 
https://digdaktika.splet.arnes.si/za-udelezence/  
 
Recenzentski odbor bo ocenjeval prispele prispevke glede na naslednje kriterije: skladnost prispevka z 
usmeritvijo konference in navodili za prispevke, ustrezna opredelitev problema/teme, izpeljane 
ugotovitve/razprava, doprinos področju, inovativnost, ustvarjalnost in izvirnost ter navedba relevantnih virov. 
Izbrane prispevke bo recenzentski odbor razvrstil v ustrezno obliko predstavitve na konferenci (kratka 
predstavitev na eni izmed vzporednih stez, tržnica idej). 
 
Povzetki prispevkov in posnetki predstavitev bodo objavljeni na spletni strani konference.  
Za vsa dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko e-pošte na naslov projekt.ddk@zrss.si  
 
Priloga:  
- PPT predloga z logotipi projekta za predstavitev bo naknadno objavljena na spletni strani konference. 
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