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Odprto in inovativno učno okolje
Spodbuja in razvija: 

 sporazumevalno zmožnost 
in pismenosti:

o naravoslovna 

o digitalna 

o matematična 

o bralna 

o kulturna 

o …

 kritično mišljenje 

 reševanje problemov 

 večjezičnost

 ustvarjalnost 

 odgovornost 

 sposobnost odločanja 

 radovednost 

 …

odprto fizično (arhitektura in oprema), kurikularno, tehnološko, v lokalno in širše okolje 

prožno
prilagojeno potrebam udeležencev VI procesa in sodobne družbe, 

novi/posodobljeni/raznoliki pristopi in pedagoške prakse tudi z vključevanjem 
novih tehnologij, personalizacija učenja

sodelovalno
distribuirano vodenje, timsko delo (med učenci, med strokovnimi delavci, ), 

medgeneracijsko sožitje, povezovanje/sodelovanje z različnimi zunanjimi 
deležniki

varno fizično, tehnološko, ugodna in vključujoča šolska klima

učinkovito vodenje, fleksibilna organizacija, dvig ravni različnih kompetenc

podprto z
infrastrukturo (tehnološko opremljeno in varno okolje - IKT), mrežo (MIZŠ, javni 

zavodi, platforme, omrežja), didaktičnimi sredstvi in pripomočki



Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v 

slovenske VIZ do leta 2020 (januar 2016)

 na podlagi podatkov in spoznanj Smernice predlagajo skupno vizijo ter usmeritve po 

posameznih vsebinskih področjih, ki so zajeti v šestih ciljih 
 CILJ 1 – didaktika in e-gradiva

 CILJ 2 – platforme in sodelovanje

 CILJ 3 – e-kompetence

 CILJ 4 – informatizacija ustanov

 CILJ 5 – e-izobraževanje (visoko šolstvo, odrasli) 

 CILJ 6 – evalvacija.

 namenjene so uporabi:

 vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam v Sloveniji (formalno in neformalno izobraževanje),

 odločevalcem na vseh ravneh: nacionalna, regionalna in lokalna raven,

 gospodarskim subjektom, neprofitnim zavodom in organizacijam civilne družbe kot mogočim 

partnerjem pri ustvarjanju sinergij

 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/razvojna_podrocja/ikt_v_izobrazevanju/

Med drugim: 

širili bomo mednarodno primerljive digitalne 

kompetence učečih se (samostojno reševanje 

problemov v informacijskem učnem okolju) ter 

spodbujali razvoj kompetenc višje ravni učečih se 

(razvoj algoritmov in programiranja)



AKTIVNOSTI MIZŠ na področju RIN

 2016 RINOS - interdisciplinarna skupino, ki je v zaključni fazi priprave izhodišč za 
nadgradnjo obstoječega stanja – vključevanje temeljnih vsebin RIN v pouk in ostale 
šolske dejavnosti

 spremljanje aktualnih dejavnosti v EU in širšem mednarodnem prostoru, aktivni 
prispevek k nadgradnji strategij, poročil in priporočil tudi v EU

 računalniško mišljenje („Computational thinking“) in odprti izobraževalni viri (OER UNESCO) 

 vsebine RIN se konkretno vključujejo v vsakdanji pouk preko novih razvojnih projektov 
2017 – 2022:

 npr. NA-MA POTI, kjer sodelujejo različni deležniki, saj je treba poleg razvoja na šolah 
vzpostavljati pogoje za trajnost in sistemske spremembe

 97 vrtcev, OŠ in SŠ ter javni zavod ZRSŠ, fakultete iz 3 univerz in javni raziskovalni zavodi 

 računalniško mišljenje je en izmed specifičnih ciljev projekta

 MIZŠ promovira dejavnosti na področju razvoja RIN v izobraževanju

 sodelovanje s fakultetami pri aktualnih projektih (npr. Napoj)

 Promocijski dejavnosti: vsakoletni Codeweek ali Hour of code

 Skupnosti in usposabljanje učiteljev: Cisco akademija, spletna skupnost učiteljev v okviru 
dejavnosti Microsoft, Oracle


