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Proces nastajanja ANDI SI

 Zadolžena ožja skupina Programskega sveta za informatizacijo 

izobraževanja

 Delavnice in diskusije z deležniki

 učenci/dijaki; učitelji; ravnatelji 

 vsa področja: vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, odrasli, visoko šolstvo, znanost 

 strokovne skupine: didaktiki, raziskovalci/evalvatorji

 zunanji deležniki: starši, predstavniki sindikata, slovenska digitalna koalicija 

(gospodarstvo/nevladne organizacije/civilna družba/lokalne skupnosti) 

 Finančno podpira tudi projekt Inovativen.si (MJU)





Vizija digitalnega izobraževanja v Sloveniji je 

vzpostavljeno izobraževanje in usposabljanje, 

ki posameznike pripravlja na kakovostno življenje 

v digitalni in zeleni družbi, 

primerljivo z najuspešnejšimi državami. 
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SKLOP 1: CENTER IN SREDIŠČA ZA DIGITALNO 

IZOBRAŽEVANJE – področja aktivnosti

1. Vzpostavitev in delovanje centra za digitalno izobraževanje za celovito 

nacionalno koordinacijo digitalnega izobraževanja in udejanjenje ANDI 

(vsebinsko, organizacijsko, finančno). 

2. Vzpostavitev oz. nadgradnja in delovanje središč na javnih zavodih, 

univerzah in drugih deležnikih (praviloma za posamezne elemente 

digitalnega izobraževanja), ki načrtujejo in izvajajo aktivnosti za 

izobraževalne ustanove usklajeno s centrom.

3. Nadgradijo se e-timi na posamezni izobraževalni ustanovi, ki celovito 

načrtuje, spremlja in evalvira dejavnosti digitalnega izobraževanja.





SKLOP 2: DIDAKTIKA DIGITALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA

1. Celovita "Teorija in praksa" didaktike digitalnega izobraževanja, ki je podlaga 

za vse vsebinske in druge sistemske dokumente na vseh ravneh izobraževanja 

(kurikul, študijski programi itd.)

2. razvoj in uporaba okvirov digitalne kompetentnosti (nacionalni, evropski in 

mednarodni) in njihovih nadgradenj (DigComp 2.1, DigCompEdu, DigCompOrg itd.) 

tudi pri razvoju (samo-)reflektivnih praks učečih se in izobraževalcev ter 

izobraževalcev učiteljev, svetovalcev in raziskovalcev ter drugih

3. Stalni razvoj didaktike digitalnega izobraževanja preko razvojno-raziskovalnih 

aktivnosti (razvoj in preizkušanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov, 

učnih gradiv, opreme itd.)



SKLOP 2: DIDAKTIKA DIGITALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA

1. Celovita "Teorija in praksa" didaktike digitalnega 

izobraževanja, ki je podlaga za vse vsebinske in druge 

sistemske dokumente na vseh ravneh izobraževanja (kurikul, 

študijski programi itd.).Pri tem je pomembna:

 personalizacija učenja (kjer je aktivno vključen tudi učeči se v 

načrtovanje, izvajanje, preverjanje in ocenjevanje in evalvacijo) in 

sodelovalno učenje

 vzajemno načrtovanje, učenje in preverjanje, samoevalvacija 

 samoregulacija (vsebinska in časovna ter prostorska) itd.

 upoštevajo in vključujejo se ostali že (bolj ali manj) razviti pristopi na 

šolah, univerzah in drugih ustanovah (npr. formativno spremljanje; 

igrifikacija; ter sodobna in prihajajoča digitalna tehnologija – VR, UI)



SKLOP 2: DIDAKTIKA DIGITALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA

3. stalni razvoj didaktike digitalnega izobraževanja preko 

razvojno-raziskovalnih aktivnosti (razvoj in preizkušanje novih 

didaktičnih in organizacijskih pristopov, učnih gradiv, opreme 

itd.)

 (nacionalni) razvojni projekti, kjer sodelujejo ključni deležniki na 

področju izobraževanja in drugi deležniki 

 razvojni projekti na posameznih oz. nekaterih institucijah na področju 

izobraževanja 

 projekti sodelovanja institucijami na področju izobraževanja in 

drugimi deležniki (podjetja, NGO, civilna družba) 

 EU in drugi mednarodni projekti na različnih ravneh

 raziskovalni projekti in „valilnice“, ki prispevajo k nadaljnjemu 

razvoju digitalnega izobraževanja



SKLOP 3: PRENOVA UČNIH NAČRTOV, 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER DELOVNIH MEST

 KURUKULARNA PRENOVA (vrtci, OŠ, SŠ, višje šole; javno 

veljavni programi izobraževanja odraslih)
 uvedejo se novi predmeti temeljnih vsebin računalništva in 

informatike

 v vse učne načrte se celovito vključi preverjanje digitalnih kompetenc 

učečih se

 NADGRADNJA IN NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI NA FAKULTETAH 
 temeljne vsebine RIN 

 krepitev digitalnih kompetenc študentov in preverjanje njihovega 

doseganja 



SKLOP 3: PRENOVA UČNIH NAČRTOV, 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER DELOVNIH MEST

 PRENOVA DELOVNIH MEST na vseh ravneh formalnega izobraževanja

 novo delovno mesto za učitelja/profesorja temeljnih vsebin RIN na vseh ravneh

 nadgradnja (vsebinsko) SISTEMIZACIJE učiteljev/profesorjev vseh predmetov (tudi laboranti, 

mentorji )

 nadgradnja (vsebinsko in finančno/obseg dela) SISTEMIZACIJE ROID na OŠ 

 uvesti novo delovno mesto ROID/IKT koordinator na SŠ in ostalih VIZ, ljudskih univerzah, 

visokošolskih zavodih, javnih zavodih, javnih raziskovalnih zavodih

 na vseh VIZ, javne org. iz. odraslih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih, se vzpostavi novo 

delovno mesto za tehnično podporo digitalnemu izobraževanju 

 Nadgradnja predpisov za napredovanje učiteljev/profesorjev in habilitacije

(obvezne vsebine DigCompEdu ipd.)



SKLOP 4: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV, 

RAVNATELJEV, ROID IN DRUGIH

A) IZOBRAŽEVALCI V VRTCIH, OŠ, SŠ,DIJAŠKIH DOMOVIH, ZAVODIH IN ŠOLAH S POSEBNIMI 

POTREBAMI, VIŠJIH ŠOLAH, MENTORJI V PODJETJIH, GLASBENE ŠOLE IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
 Novi in nadgrajeni pedagoški študijski programi

 programi za izpopolnjevanje izobrazbe (na fakultetah)

 STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
 Vzpostavi se centralni sistem (nadgradnja e-šolstva), kjer razvojne skupine različnih deležnikov pripravljajo 

enotne programe različnih oblik usposabljanj, izvajajo jih multiplikatorji (cca 3/4 vseh usposabljanj). 

 Vzpostavi se komplementarni sistem usposabljanj, s katerimi se zagotavlja dodatna ponudba različnih 

deležnikov (NVO, podjetja, društva itd.) (cca 1/4 izobraževanj). 

 Za učitelje z manj izkušnjami na področju digitalnega izobraževanja se vzpostavi motivacijske mehanizme za 

participacijo.

 Učitelji in drugi se samoocenjujejo glede pedagoških digitalnih kompetenc - treba je stalno preverjati 

pedagoške digitalne kompetence.

 Učitelji, učenci, ravnatelji in drugi redno izmenjujejo in (vzajemno) vrednotijo primere dobrih praks.

 SISTEMSKA DIDAKTIČNA PODPORA IN SVETOVANJE
 Zagotovljena 24 / 7 didaktična, strokovna in tehnična podpora in pomoč za učeče se, učitelje, ravnatelje, starše 

itd. v živo in na daljavo (bottom up) 

 Pripravljeni so tudi videovodiči ter druge smernice in navodila



B) IZOBRAŽEVALCI V VISOKEM ŠOLSTVU 

1. Podpora sistemu za stalno strokovno izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, ki ga izvajajo multiplikatorji. 

2. Vzpostavitev sistema za zagotavljanje digitalnih kompetenc visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

C) SVETOVALCI in drugi STROKOVNJAKI na javnih zavodih 

1. Vzpostaviti stalno strokovno spopolnjevanje za celovit dvig in preverjanje 

pedagoških digitalnih kompetenc svetovalcev in drugih zaposlenih na javnih 

zavodih 

D) IZMENJAVA, KOORDINACIJA - VSI IZOBRAŽEVALCI 

1. Ne glede na to, da je sistem usposabljanj v točkah A, B in C različen, mora biti 

vsebinski del izobraževanj čim bolj usklajen. Več mora biti tudi izmenjave, 

prisotnosti na izobraževanjih po celi vertikali ter skupnih dogodkov.

SKLOP 4: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV, 

RAVNATELJEV, ROID IN DRUGIH



SKLOP 5: PODPORNI EKOSISTEM 

DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA
 Infrastruktura (omrežna in strežniška infrastruktura, odjemalci in druge naprave; 

arhitektura; notranji interier)

 Izobraževalne platforme in storitve (celovito enotno učno okolje za učeče se; SIO 

storitve)

 E-vsebine (e-učbeniki; tudi prenova fizičnih učbenikov; e-gradiva; mobilne 

aplikacije in druga orodja in druge vsebine v podporo izobraževanju in 

usposabljanju)

 Vodenje in digitalna strategija posameznega VIZ, javnega zavoda, fakultet itd.

 Predlogi oz. izhodišča za sistemske spremembe - predpisi, smernice, certifikati, 

priznanja...

 Notranja in zunanja evalvacija napredka udejanjanja ANDI

 Zagotavljanje enakosti/enakih možnosti

 Vključevanje staršev in drugih deležnikov



PODSKLOP 5.2 Platforme, orodja in storitve

 Organizacijsko nadgraditi Slovensko izobraževalno omrežje ter 

zagotoviti trajnost

 kadrovskih virov (avtorji; uredniki; organizatorji; tehniki; sodelovanje 

različnih deležnikov) 

 finančnih virov ter 

 e-storitev

 SIO je vstopna točka za vse deležnike in vsa področja

(digitalnega) izobraževanja

 Za vsakega učečega se vzpostavi celovito personalizirano učno 

virtualno okolje



PODSKLOP 5.2 Platforme, orodja in storitve

Nadgraditi repozitorije (kataloge z meta podatki):

 katalog gradiv za poučevanje in učenje (katalog in 

zakladnica)

 katalog in interaktivni zbirnik seminarjev, delavnic, 

konferenc in drugih dogodkov

 dostop do platform za sodelovalne izobraževalne projekte 

 katalog razvojnih projektov (aktualni in arhiv) 

 dostop do ostalih repozitorijev oz. katalogov (novice, 

zakonodaja, pogosta vprašanja in odgovori)



PODSKLOP 5.2 Platforme, orodja in storitve

Na SIO so na voljo:

 orodja za pripravo interaktivnih in multimedijskih e-vsebin

 orodja za podporo vsem fazam učenja in poučevanja

 omogočena izmenjava dobre prakse in pasti

 orodja za mreženje



PODSKLOP 5.3 Izobraževalne e-vsebine
(e-učbeniki, e-gradiva, spletne/mobilne aplikacije ter drugo)

1. Zagotoviti ustrezna gradiva za učeče se za različne odjemalce

 (lastni) razvoj prosto dostopnih e-vsebin (zajema tudi orodja za 

učinkovito in kakovostno izdelavo e-vsebin  ter njihovo objavo)

 nakup oz. najem licenčnih e-vsebin

 uravnoteženo zagotavljanje prosto-dostopnih in licenčnih e-gradiv 

(enaki kriteriji za sofinanciranje)

2. E-vsebine za podporo izobraževanju in usposabljanju izobraževalcev



Potrjeni e-

učbeniki

E-vsebine, ki nastanejo v okviru 

nacionalnih projektov, kjer 

sodelujejo javni zavodi, fakultete.

E-vsebine založb in drugih z 

zagotovljenimi standardi kakovosti.

E-vsebine, ki so rezultati projektov na različnih 

ravneh na ustanovah na področju izobraževanja 

(timi na VIZ, fakultetah, raziskovalnih zavodih 

itd.) in drugih ustanovah (NVO, podjetja, 

posamezniki).

Ropotarnica



Kriteriji kakovosti

 avtorji, recenzenti

 uredniki repozitorijev

 heterogenost sodelujočih in timsko delo 

 didaktiki, vsebinski in tehnični strokovnjaki z 

različnih ustanov 

 raznolikost in prilagojenost ciljnim 

skupinam

 multimedijski in interaktivni elementi

 odzivi uporabnikov 

 hitri – zvezdice/smeški

 kratki/besedni/avdio

 daljši/različne oblike – primeri uporabe itd.

 število uporabnikov

Menti.com

Koda: 6137 6779



Prihajajoči projekti

 E-urejevalnik za e-gradiva

 Enotna vstopna točka do vseh e-gradiv (OER, licenčna)

 Nadgradnja e-učbenikov

 Nadgradnja e-gradiv

 Nove e-vsebine preko novih poslovnih modelov

 licenčne in prosto-dostopne 

 Osnutek strategije, vključno s smernicami za pripravo 

e-vsebin


