MESEC E-IZOBRAŽEVANJA
NA
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https://it.um.si/e-izobrazevanje2019/

Mesec e-izobraževanja 2019 na Univerzi v Mariboru

Mesec e-izobraževanja na UM
9. september–15. oktober 2019

V predavalnici

11. 9. 2019

9.00 Uvajanje za nove pedagoške zaposlene
15.00 Uvajanje za nove pedagoške zunanje sodelavce

18. 9. 2019

9.00 Nastavitev oddaje nalog v Moodlu
10.00 UKM: Preverjanje podobnosti vsebin v Moodlu

24. 9. 2019

9.00 Moodle: novosti za študijsko leto 2019/20
10.00 Izobraževanje PPA za pedagoške zaposlene

25. 9. 2019

10.00 Didakt.UM: Kombinirajte poučevanje z MS Teams

2. 10. 2019

9.00 10 nasvetov s področja informacijske varnosti
9.30 Predstavitev moja.UM
10.00 UKM: Aplikacije za uspešno delo z informacijskimi viri

15. 10. 2019 10.00 Sestanek koordinatorjev za e-izobraževanje

Na daljavo

Tečaji na daljavo

štirje 4-tedenski tečaji
vsak teden odpiramo
nove vsebine

Uvod v Moodle za začetnike
Moodle nadaljevalni
Moodle napredni: kviz
Moodle napredni: ocenjevanje

Delavnice na
daljavo

dve delavnici
vključitev kadarkoli

Didakt.UM: Didaktično urejena učna
enota v Moodlu UM
Didakt.UM: Igrificirajmo učno enoto
v Moodlu UM

Predstavitev na
daljavo

10.9.2019 9.00

Moodle: novosti za študijsko leto
2019/20
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Uvod v Moodle za začetnike
Termin: 9. 9. 2019–9. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Moodle je učno e-okolje namenjeno podpori za e-izobraževanje. Na Univerzi v Mariboru
je v uporabi že več kot 10 let. Tečaj Uvod v Moodle je prvi v ciklu tečajev, ki ga za
pedagoško osebje pripravlja Računalniški center Univerze v Mariboru. Tečaj ima za sabo
že štiri uspešne izvedbe. Tečaj uporabnikom pomaga pri prvih korakih uporabe učnega
e-okolja Moodle.
Tečaj se začne 9. 9. 2019 ob 10.00.
Tečaj bo izveden znotraj univerzitetnega Moodla, v celoti na daljavo. Potekal bo štiri
tedne, s predvideno tedensko obremenitvijo 2–3 ure. Udeleženci si lahko sami prilagajajo
časovno dinamiko.
Vsak teden bodo na razpolago nova gradiva in aktivnosti. Za izvedbo tečaja potrebujejo
udeleženci računalnik z možnostjo predvajanja zvoka in internetno povezavo.
V sklopu tečaja bodo udeleženci oblikovali svoje učne enote in pridobili veščine za
nalaganje gradiv v Moodle UM.
Vsebina tečaja:
 1. teden: postavitev učne enote in vnos gradiv,
 2. teden: komunikacija in sodelovanje,
 3. teden: učne aktivnosti,
 4. teden: zaključne aktivnosti.

Komu je tečaj namenjen?
Uvod v Moodle je namenjen pedagoškemu kadru UM. V ospredju pa so tisti, ki še nimajo
izkušenj pri uporabi učnega e-okolja Moodle.
Prijava:
Na tečaj se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/ .
Uspešno zaključen tečaj je za visokošolske učitelje in sodelavce ovrednoten z 0,6 točke.
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Moodle: nadaljevalni
Termin: 9. 9. 2019–9. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Tečaj Moodle: nadaljevalni je drugi v ciklu 4-tedenskih tečajev na daljavo, ki ga za
pedagoško osebje pripravlja Računalniški center Univerze v Mariboru. Namenjen je
izkušenim uporabnikom učnega e-okolja Moodle UM, ki si želijo nadgraditi svoje znanje
in se seznaniti z uporabo učnih dejavnosti Forum in Naloga ter raziskati delo s skupinami
in skupki.
Tečaj se začne 9. 9. 2019 ob 10.00.
Tečaj bo izveden znotraj univerzitetnega Moodla, v celoti na daljavo. Potekal bo štiri
tedne, s predvideno tedensko obremenitvijo v obsegu 2-3 ure. Udeleženci si lahko sami
prilagajajo časovno dinamiko.
Vsak teden bodo na razpolago nova gradiva in aktivnosti. Za izvedbo tečaja potrebujejo
udeleženci računalnik z možnostjo predvajanja zvoka in internetno povezavo.
Vsebina tečaja:





1. teden: skupine in skupki,
2. teden: dejavnost forum,
3. teden: dejavnost naloga,
4. teden: zaključne aktivnosti.

Komu je tečaj namenjen?
Moodle: nadaljevalni je namenjen pedagoškemu kadru UM. Nujen pogoj za udeležbo na
tečaju je poznavanje osnov Moodla.
Prijava:
Na tečaj se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/ .
Uspešno zaključen tečaj je za visokošolske učitelje in sodelavce ovrednoten z 0,6 točke.
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Moodle napredni: kviz
Termin: 9. 9. 2019–9. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Tečaj Moodle napredni: Kviz je tretji v ciklu 4-tedenskih tečajev na daljavo, ki ga za
pedagoško osebje pripravlja Računalniški center Univerze v Mariboru. Namenjen je
izkušenim uporabnikom učnega e-okolja Moodle UM, ki želijo čimbolj izkoristiti možnosti,
ki jih ponuja dejavnost Kviz.
Tečaj se začne 9. 9. 2019 ob 10.00.
Tečaj bo izveden znotraj univerzitetnega Moodla, v celoti na daljavo, s predvideno
tedensko obremenitvijo do 3 ur. Udeleženci si lahko sami prilagajajo časovno dinamiko.
Vsak teden bodo na razpolago nova gradiva in aktivnosti. Za izvedbo tečaja potrebujejo
udeleženci računalnik z možnostjo predvajanja zvoka in internetno povezavo.
Vsebina tečaja:





1. teden: tvorjenje vprašanj Kviza,
2. teden: nastavitve Kviza,
3. teden: izvedba Kviza,
4. teden: zaključne aktivnosti.

Komu je tečaj namenjen?
Moodle napredni: kviz je namenjen pedagoškemu kadru UM. Nujen pogoj za udeležbo
na tečaju je poznavanje osnov Moodla.
Prijava:
Na tečaj se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.
Uspešno zaključen tečaj je za visokošolske učitelje in sodelavce ovrednoten z 0,6 točke.
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Moodle napredni: ocenjevanje
Termin: 9. 9. 2019–9. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Tečaj Moodle napredni: ocenjevanje je četrti v ciklu 4-tedenskih tečajev na daljavo, ki ga
za pedagoško osebje pripravlja Računalniški center Univerze v Mariboru. Namenjen je
izkušenim uporabnikom učnega e-okolja Moodle UM, ki se želijo seznaniti z možnosti
ocenjevanja v Moodlu UM.
Tečaj se začne 9. 9. 2019 ob 10.00.
Tečaj bo izveden znotraj univerzitetnega Moodla, v celoti na daljavo. Potekal bo štiri
tedne, s predvideno tedensko obremenitvijo v okviru 3 ure. Udeleženci si lahko sami
prilagajajo časovno dinamiko.
Vsak teden bodo na razpolago nova gradiva in aktivnosti. Za izvedbo tečaja potrebujejo
udeleženci računalnik z možnostjo predvajanja zvoka in internetno povezavo.
Vsebina tečaja:
 1. teden: ocene in metode tvorjenja skupne ocene,
 2. teden: redovalnica in kategorije,
 3. teden: nastavitve, poročila …
 4. teden: zaključne aktivnosti.
Komu je tečaj namenjen?
Tečaj Moodle napredni: ocenjevanje je namenjen pedagoškemu kadru UM. Nujen pogoj
za udeležbo na tečaju je poznavanje osnov Moodla.
Prijava:
Na tečaj se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.
Uspešno zaključen tečaj je za visokošolske učitelje in sodelavce ovrednoten z 0,6 točke.
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Didaktično urejena učna enota v Moodlu UM
Termin: 9. 9. 2019–15. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Uredite svojo učno enoto v Moodlu UM, da bo sistematična, ustrezno strukturirana in
vizualno privlačna. S tako urejeno učno enoto boste spodbujali zadovoljstvo študentov s
predmetom in posledično zanos do dela. V delavnici na daljavo se bodo udeleženci
seznanili z izbranimi možnostmi za ureditev učne enote v Moodlu v skladu z didaktičnimi
smernicami. Ocenjujemo, da je za opravljanje delavnice potrebnih 90–120 minut.
Časovno dinamiko opravljanja aktivnosti si udeleženci prilagajajo sami.
Vsebina:
 utemeljitev vrednosti didaktično urejene učne enote v Moodlu,
 izbrane možnosti učnega e-okolja Moodle UM za didaktično ureditev učne enote:
o ureditev osrednje strani učne enote za ustvarjanje vzporednosti med
dogajanjem v učnem e-okolju in v predavalnici,
o ustrezno poimenovanje aktivnosti in možnost zamikanja,
o ustrezno oblikovanje uvodnega odseka učne enote,
o inovativna uporaba modula Oznaka,
o ustrezna uporaba barv, pisav, pomen "praznega prostora",
o ustrezna in inovativna uporaba blokov: HTML, Koledar, Naključen vnos
slovarja, Moje učne enote,
o vdelava elementov v Moodle.
Prijava: Delavnica je namenjena pedagoškemu kadru UM. Na delavnico se prijavite z
vstopom (samovpis) v učno enoto v Moodlu UM
(https://estudij.um.si/course/view.php?id=20706).
Opomba: Uspešno zaključena delavnica je za visokošolske učitelje in sodelavce
ovrednotena z 0,2 točke.

Delavnico izvaja Center za podporo poučevanju UM. Center nudi didaktično in tehnično podporo pedagoškemu kadru UM
pri vpeljavi sodobnih učnih pristopov podprtih z IKT v pedagoški proces.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Igrificirajmo učno enoto v Moodlu UM
Termin: 9. 9. 2019–15. 10. 2019

Lokacija: na daljavo

Z vključevanjem igrifikacije v visokošolski pedagoški proces si prizadevamo, da bodo
elementi iger (npr. lestvice, značke, točke, dosežki, stopnje, izzivi …) povečali zanimanje,
sodelovanje in motivacijo ter vplivali na izboljšanje učnih izidov študentov. Spodbujanje
motivacije in podajanje sprotnih povratnih informacij pri študiju je ključnega pomena, saj
bodo študenti zaradi vključenih elementov igrifikacije bolj zavzeti, vsebine pa bodo
dojemali bolj pozitivno. V delavnici na daljavo se bodo udeleženci preizkusili v uporabi
izbranih možnosti v učnem e-okolju Moodle UM, s katerimi lahko igrificiramo pedagoški
proces (vtičnik Level up!, uporaba lestvic, stopenj in značk, časovni roki idr.). Ocenjujemo,
da je za opravljanje delavnice potrebnih 180–240 minut. Časovno dinamiko opravljanja
aktivnosti si udeleženci prilagajajo sami.
Vsebina:
 teoretično ozadje: igrifikacija v izobraževanju,
 izbrane možnosti, ki jih ponuja učno e-okolje Moodle UM za vpeljavo igrifikacije v
pedagoški proces:
o časovno omejene aktivnosti,
o lestvice uspeha,
o stopnje,
o značke (priznanja),
o vtičnik Level up!,
o različni namigi (npr. ustvarjanje avatarja).
Prijava: Delavnica je namenjena pedagoškemu kadru UM. Na delavnico se prijavite z
vstopom (samovpis) v učno enoto v Moodlu UM
(https://estudij.um.si/course/view.php?id=19638).
Opombe: Uspešno zaključena delavnica je za visokošolske učitelje in sodelavce
ovrednotena z 0,2 točke.

Delavnico izvaja Center za podporo poučevanju UM. Center nudi didaktično in tehnično podporo pedagoškemu kadru UM
pri vpeljavi sodobnih učnih pristopov podprtih z IKT v pedagoški proces.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Moodle: novosti za študijsko leto 2019/20
Termin: 10. 9. 2019| 9.00–10.00

Lokacija: na daljavo, rektorat UM

Če se želite seznaniti z novosti v Moodlu za študijsko leto 2019/20, ste vabljeni na
predstavitev, ki bo v ta namen izvedena v okviru Meseca e-izobraževanja.
Spletna oz. videokonferenca (webinar) se izvaja na daljavo. Nekaj minut pred pričetkom
vstopite v videokonferenco na naslovu, ki bo pred videokonferenco objavljen na spletni
strani dogodka. Za spremljanje videokonference potrebujete računalnik z dostopom do
spleta in z možnostjo predvajanja zvoka. Posnetek videokonference bo objavljen v
Moodlu UM.
Enaka predstavitev se izvaja v dveh terminih, in sicer:
 10. 9. 2019 kot spletna oz. videokonferenca (webinar),
 24. 9. 2019 kot predstavitev v predavalnici.

Predstavitev bo izvedla Metka Zorič Venuti iz RCUM.
Komu sta predstavitev in videokonferenca namenjeni?
Predstavitev in videokonferenca sta namenjeni pedagoškemu kadru UM.
Prijava:
Spremljanje videokonference je sicer možno tudi brez predhodne prijave, vendar
predlagamo, da se na dogodek prijavite, ker boste s tem prejeli tudi opomnik.
Na predstavitev v predavalnici se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na
https://it.um.si/e-izobrazevanje2019/.

8

Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru

Uvajanje za nove pedagoške zaposlene
Termin: 11. 9. 2019 | 9.00

Lokacija: rektorat UM

Ste na UM pedagoško aktivni in vas zanima, katere IT storitve so vam na razpolago? Vas
zanima e-izobraževanje, a ne veste, kako začeti? Želite razširiti svoja klasična predavanja
in potrebujete pomoč pri prvih korakih? Ali svojim študentom pošiljate gradiva po
e-pošti?
Kdaj in kako bo dogodek potekal?
Dogodek bo izveden 11. 9. 2019, s pričetkom ob 9. uri. Potek predstavitve bo prilagojen
udeležencem, predvsem pa bo ponudil odgovor na vprašanje »Kako začeti z eizobraževanjem?«.
Del predstavitve bo namenjen podrobnejši predstavitvi tečajev in delavnic v sklopu
Meseca e-izobraževanja. Tako se bodo udeleženci lažje odločili, kateri dogodki so za njih
primerni.
Predstavitev bo izvedla Marjana Heričko iz RCUM.

Komu je predstavitev namenjena?
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru UM, predvsem tistim, ki še niso aktivni v
učnem e-okolju Moodle.
Prijava:
Na dogodek se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/. V kolikor imate pri tem težave, se lahko prijavite tudi preko e-pošte
na rcum.izobrazevanja@um.si.
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Uvajanje za nove pedagoške zunanje sodelavce
Termin: 11. 9. 2019 | 15.00

Lokacija: rektorat UM

Ste zunanji pedagoški sodelavec Univerze v Mariboru in ne uporabljate učnega e-okolja
Moodle? Ali svojim študentom pošiljate gradiva po e-pošti? Vas zanima e-izobraževanje
in ne veste, kako začeti? Želite razširiti svoja klasična predavanja in potrebujete pomoč
pri prvih korakih?
Kdaj in kako bo dogodek potekal?
Dogodek bo izveden 11. 9. 2019, ob 15.00, na rektoratu UM, Slomškov trg 15, Maribor.
Potek predstavitve bo prilagojen udeležencem, predvsem pa bo ponudil odgovor na
vprašanje »Kako začeti z e-izobraževanjem?«.
Del predstavitve bo namenjen tudi podrobnejši predstavitvi tečajev in delavnic v sklopu
Meseca e-izobraževanja. Tako se bodo udeleženci lažje odločili, kateri dogodki so za njih
primerni.
Predstavitev bo izvedla Marjana Heričko iz RCUM.
Komu je predstavitev namenjena?
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru – zunanjim sodelavcem Univerze v
Mariboru, predvsem tistim, ki še niso aktivni v učnem e-okolju Moodle.
Prijava:
Na dogodek se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/. V kolikor imate pri tem težave, se lahko prijavite tudi preko e-pošte
na rcum.izobrazevanja@um.si.
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Nastavitev oddaje nalog v Moodlu
Termin: 18. 9. 2019 | 9.00–10.00

Lokacija: rektorat UM

Z namenom preprečevanja plagiatorstva s strani študentov smo na Univerzi v Mariboru v
študijskem letu 2018/19 pričeli z avtomatskim preverjanjem podobnosti vsebin tudi pri
seminarskih nalogah in drugih samostojnih izdelkih, ki jih oddajajo študenti preko Moodla
(eŠtudij).
V enourni delavnici vam bomo pokazali eno od možnosti nastavitve učne enote v Moodlu
UM (eŠtudij), ki študentom omogoča oddajo nalog preko Moodla. Predstavljeni bodo tudi
praktični napotki in nasveti, ki bodo začetniku pomagali pri prvih korakih.
Delavnica bo potekala 18. 9. 2019, 9.00–10.00, v računalniški učilnici rektorata UM
(dvorana Južni stolp). Delavnico bo vodila Metka Zorič Venuti iz RCUM.
Po tej delavnici vas vabimo tudi na krajšo predstavitev, ki ji bo sledila, in sicer »Preverjanje
podobnosti vsebin v Moodlu«, kjer bo predstavljen avtomatizem, ki preverja podobnost
vsebin pri nalogah, ki so oddane preko Moodla.

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena pedagoškemu kadru UM.
Prijava:
Na dogodek se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.

Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru
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Preverjanje podobnosti vsebin v Moodlu
Termin: 18. 9. 2019 | 10.00–10.30

Lokacija: rektorat UM

Z namenom preprečevanja plagiatorstva s strani študentov smo na Univerzi v Mariboru v
študijskem letu 2018/19 pričeli z avtomatskim preverjanjem podobnosti vsebin tudi pri
seminarskih nalogah in drugih samostojnih izdelkih, ki jih oddajajo študenti preko Moodla
(eŠtudij).
Če vas zanima, kako poteka preverjanje podobnosti vsebin za naloge, oddane preko
Moodla, vas vabimo na predstavitev "Preverjanje podobnosti vsebin v Moodlu", ki bo
potekala 18. 9. 2019, 10.00–10.30, v računalniški učilnici rektorata UM (dvorana Južni
stolp). Predstavili vam bomo delovanje vtičnika Detektorja podobnih vsebin.
Predstavitev bo vodila Jerneja Grašič iz UKM.
Komu je predstavitev namenjena?
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru UM.
Prijava:
Na dogodek se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.
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Izobraževanje PPA za pedagoške zaposlene
Termin: 24. 9. 2019 | 10.00–11.00

Lokacija: rektorat UM

PPA je spletno okolje, namenjeno podpori procesom visokošolskih učiteljev in sodelavcev
v povezavi s posameznimi učnimi enotami, pri katerih sodelujejo, evidenco študentov in
izpitno evidenco.
Predstavitev bo vodila Katja Harej iz RCUM.
Komu je predstavitev namenjena?
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru UM.
Prijava:
Na dogodek se je potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.
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Kombinirajte poučevanje z MS Teams
Termin: 25. 9. 2019 | 10.00–11.30

Lokacija: rektorat UM

Kombinirano poučevanje je v zadnjem času pridobilo na prepoznavnosti in učinkovitosti
tudi v visokošolskem poučevanju, saj se je kot pristop pričel uveljavljati vzporedno z
razvojem tehnologije. Pri kombiniranem poučevanju gre za uporabo več kot le ene
metode poučevanja, pri čemer se neposredni stik med študentom in izvajalcem
dopolnjuje z različnimi IKT aktivnostmi.
Na delavnici bomo na praktičnih primerih spoznali koncept kombiniranega poučevanja in
uporabili orodje MS Teams, ki omogoča enostavno deljenje vsebin, ostalih orodij in
aplikacij znotraj okolja Office 365.

Vsebina:
 značilnosti kombiniranega poučevanja,
 modeli kombiniranega učenja in primeri uporabe v pedagoškem procesu,
 spoznavanje in preizkušanje MS Teams,
 s praktičnimi primeri podkrepljene didaktične smernice za uporabo orodja MS
Teams v pedagoškem procesu.
Delavnico bosta vodila Nataša Pavlič in Miro Puhek iz Centra za podporo poučevanju UM.
Prijava:
Delavnica je namenjena pedagoškemu kadru UM. Na dogodek se je potrebno prijaviti s
svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/e-izobrazevanje2019/.
Opombe:
 Prosimo, da na delavnico prinesete svoj prenosni računalnik.
 Delavnica je za visokošolske učitelje in sodelavce ovrednotena z 0,2 točke.

Delavnico bo izvedel Center za podporo poučevanju UM. Center nudi didaktično in tehnično podporo pedagoškemu
kadru UM pri vpeljavi sodobnih učnih pristopov podprtih z IKT v pedagoški proces.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru

10 nasvetov s področja informacijske varnosti
Termin: 2. 10. 2019 | 9.00–9.30

Lokacija: rektorat UM

Osveščanje uporabnikov s področja informacijske varnosti je pomemben vidik pri
zagotavljanju informacijske varnosti v katerem koli sistemu.
Vsebina:
Na predstavitvi bomo prikazali nekaj pomembnih nasvetov s področja informacijske
varnosti, vezanih predvsem na področja in varnostne incidente, s katerimi se srečujemo
na Univerzi v Mariboru.
Predstavitev bo izvedena s strani Izidorja Goloba iz RCUM.
Prijava:
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru in študentom UM. Na dogodek se je
potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.

Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru
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Predstavitev moja.UM
Termin: 2. 10. 2019 | 9.30–10.00

Lokacija: rektorat UM

Spletnim portalom Univerze v Mariboru smo pridružili dodaten kanal za obveščanje
študentov, in sicer v obliki spletnega mesta pod imenom moja.UM, ki je na voljo na
naslovu https://moja.um.si/ in je namenjen kandidatom za študij, študentom vseh
fakultet UM ter diplomantom UM.

Vsebina:
Ker so znotraj spletnega mesta moja.UM objavljeni tudi podatki iz nekaterih
informacijskih sistemov UM (npr. akreditirani študijski programi UM s predmetniki), kar
je zanimivo tudi za zaposlene v strokovnih službah in pedagoško osebje, smo organizirali
krajšo predstavitev tega spletnega mesta.
Prijava:
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru in študentom UM. Na dogodek se je
potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.
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Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru

Aplikacije za uspešno delo z informacijskimi viri
Termin: 2. 10. 2019 | 10:00 – 10:30

Lokacija: rektorat UM

V okviru Meseca e-izobraževanja bo potekala predstavitev aplikacij za uspešno delo z
informacijskimi viri. V ospredju bodo BrowZine, Yewno in Raziskovalni vodiči.
Predstavitev bo izvedena v sredo, 2. 10. 2019, od 10.30 do 11.00.
Predstavitev bo izvedel Miloš Petrovič iz UKM.
Prijava:
Predstavitev je namenjena pedagoškemu kadru in študentom UM. Na dogodek se je
potrebno prijaviti s svojo digitalno identiteto UM na https://it.um.si/eizobrazevanje2019/.

Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru
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Več informacij in prijava:

https://it.um.si/e-izobrazevanje2019/

