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VABILO ZA PRISPEVKE 
   
 

 
Konferenca je namenjena proučevanju novih 
načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-
izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna 
informacijska in komunikacijska tehnologija. 
Proučevali bomo izzive digitalizacije v procesih 
vzgoje in izobraževanja. 
 

Konferenco organizirata Fakulteta za 
organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. 
 
Soorganizatorja sta: Fakulteta za računalništvo in 
informatiko in Slovensko društvo Informatika. 
 
Konferenca bo potekala pod okriljem multi-
konference Informacijska družba 2021 in bo imela 
značaj posvetovanja. Odvijala se bo na Inštitutu 
Jožef Stefan v Ljubljani. 
  

Teme konference 

 Dileme in rešitve poučevanja na daljavo 

 Didaktika poučevanja na daljavo 

 Management dela na daljavo v izobraževanju 

 Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev 

 Digitalno opismenjevanje od vrtca do univerze 

za tretje življenjsko obdobje 

 Digitalne kompetence 

 Poučevanje računalniških znanosti 

 Medijska pismenost in izobraževanje 

 Izobraževalna računalniška omrežja 

 Konceptualno učenje 

 Tehnologije znanja in umetna inteligenca v 

izobraževanju 

 Izobraževalni sistemi za odrasle in pedagoge 

 Izobraževalne delavnice 

 

Prispevki 

Vabimo vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi 
prispevati k reševanju problemov in odgovorom na 
vprašanja, ki jih prinaša digitalizacija vzgojno-
izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v 
dolžini do 6 strani. Prispevke lahko pripravite tudi 
skupaj z učenci, dijaki in študenti, npr. v obliki 
infografik, ki jih lahko predstavite tudi kot posterje. 
Pripravljeni naj bodo v slovenskem ali angleškem 
jeziku. 
 

Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da 
predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu 
z učenci. Prikažejo in opišejo naj izkušnje z uporabo 
multimedije in videokonferenc pri pouku ter  
e-poučevanja na vseh nivojih od vrtca do univerze za 
tretje življenjsko obdobje.  
 
Avtorji naj do 17. avgusta pošljejo prispevke po  
e-pošti na naslov: 
 

konferencaVIVID@gmail.com 
 

Prispevki bodo dvojno slepo recenzirani. Avtorje 
prosimo, da prispevke pripravijo v skladu z navodili 
na spletni strani: http://vivid.fov.um.si 
 

Pomembni datumi 

17. avgust  2021 oddaja prispevkov 
03. september  2021 obvestilo avtorjem 
13. september 2021 oddaja končne, dopolnjene 

verzije prispevkov  
 

Informacije 
so na voljo na spletu: http://vivid.fov.um.si 
in po e-pošti:  konferencaVIVID@gmail.com 
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Matjaž Gams, Inštitut Jožef Stefan (predsednik), Vladimir Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko UL,  
Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Ivan Gerlič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM,  
Iztok Podbregar, Fakulteta za organizacijske vede UM, Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede UM in Institut Jožef Stefan, 

Niko Schlamberger, Slovensko društvo Informatika, Tomaž Skulj, Olga Šušteršič, Zdravstvena fakulteta UL,  

Rado Wechtersbach. 
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Uroš Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede UM (predsednik), Borut Batagelj, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL 

(podpredsednik), Zvone Balantič, Fakulteta za organizacijske vede UM, Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede UM,  

Mojca Bernik, Fakulteta za organizacijske vede UM, Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko UL, Uroš Breskvar, Elektrotehniško-

računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL in Fakulteta za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije UP, Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS,  

Dejan Dinevski, Medicinska fakulteta UM, Tomi Dolenc, ARNES, Marjan Heričko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko UM, Eva Jereb, Fakulteta za organizacijske vede UM, Mirjana Kljajić Borštnar, Fakulteta za organizacijske vede UM, Alenka 
Krapež, Gimnazija Vič, Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Branislav Šmitek, Fakulteta za organizacijske vede 

UM, Srečo Zakrajšek, Fakulteta za medije. 
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