
IZVAJANJE PREDAVANJ IN VAJ
Napotki glede izvedbe pedagoškega procesa na Fakulteti za logistiko.

Pedagoški proces v zimskem semestru se bo praviloma izvajal po hibridnem sistemu.

Hibridna izvedba študijskega procesa pomeni, da izvajalec predavanje izvaja v živo, pred avditorijem študentov v predavalnici. Hkrati predavanje 
prenaša preko komunikacijskih kanalov (MS Teams) na splet tako, da lahko predavanje študenti hkratno spremljajo tudi na daljavo v obliki 
dvosmerne komunikacije; od predavatelja do študentov in od študentov do predavatelja.

*

Na fakulteti si pridržujemo pravico, da v primeru suma na okužbo študenta/zaposlenega  napotimo domov.
Hkrati si pridržujemo pravico, da vas v primeru neupoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive

bolezni napotimo domov.

POMEMBNO!

Na Fakulteti za logistiko bomo hibridni model uporabljali na dva načina: 1. z vnaprej pripravljenimi materiali (npr. powerpoint) in mobilnostjo 
predavateljev (Scenarij A+); 2. z ustvarjanem vsebin v živo na �zični tabli ali v elektronski obliki (Scenarij B).
Več o načinih najdete tukaj.  

Način izvajanja pedagoškega procesa:
v ŽIVO, kjer zaradi ustreznega števila študentov delitev skupine ni potrebna in za nikogar ni predpisana karantena,
HIBRIDNO: pedagoški proces se izvaja z omejenim številom fizično prisotnih študentov v predavalnicah. Vpisane študente v posamezen letnik se razdeli 
po skupinah, pri čemer bo ena skupina prisotna na fakulteti en teden, druga ali več skupin pa bo v istem tednu spremljala predavanja preko MS Teams, 
naslednji teden pa se skupini ali skupine zamenjajo.  Pri tem izvajalec predavanje/vaje izvaja v živo študentom, ki so prisotni v predavalnici, hkrati pa 
predavanje/vaje prenaša preko komunikacijskih kanalov (MS Teams) za študente, ki predavanje/vaje spremljajo na daljavo. Predavanje in vaje se izvedejo 
skladno s kadrovskim načrtom.
v CELOTI NA DALJAVO v primeru upravičenega razloga (npr. karantena, zdravniško opravičilo izvajalca ipd.). 
Zaradi spreminjajočih epidemioloških razmer se lahko način izvedbe tekom zimskega semestra spreminja in prilagaja.

Nosilci oziroma izvajalci učnih enot se sami odločite o načinu izvedbe. O poteku izvajanja predavanj/vaj sami pravočasno obvestite študente
(najbolje v Moodle).

Študente posameznih programov bomo za prva predavanja/vaje razdelili v skupine po abecednem redu. V kolikor bodo študenti želeli spreminjati 
skupine, se individualno dogovorijo z izvajalci. Pri tem upoštevajte maksimalno dovoljeno število študentov v predavalnici. 

Predavanja in vaje se izvedejo strnjeno, brez daljšega premora, saj morate zaradi obveznega razkuževanja in prezračevanja prostor zapustiti 30 min pred 
uradnim zaključkum predavanj/vaj.

V praksi to pomeni, da če se predavanja v prvem bloku pričnejo ob 8. 00, jih zaključite ob 10. 30, saj se drugi blok prične ob 11. uri.

V predavalnici morate biti vsaj 10 min pred pričetkom predavanj/vaj, da preverite, če deluje potrebna oprema za izvedbo predavanj/vaj.

Izvajalci ste zadolženi, da opozorite in spremljate študente, da se ob vstopu v predavalnico “obtačlajo” - to pomeni, da s pametnim telefonom poskenirajo 
QR kodo, ki je na steni ob vsaki predavalnici. Prav tako se morate “obtačlati” tudi sami.

Kjer evidentiranje ne bo mogoče preko spletne aplikacije (npr. ni internetne povezave oz. udeleženci nimajo pametnega telefona ipd.), morajo študenti 
pred vstopom v predavalnice izpolniti fizične izjave, ki jih oddajo v skrinjico pri vratih. Izvajalec jih mora dostaviti v Referat za študentske zadeve.

V zimskem semestru se študenti,  vpisani  v 1. letnik visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, razdelijo na dve skupini. 
Prva dva bloka predavanj (6 ur) se za obe skupini študentov izvedeta v živo (dodatnih 6 ur),  za študente, kjer je predpisana karantena pa preko MS Teams. 

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Documents/Priloga_Smernice%20za%20pripravo%20kombiniranega%20na%C4%8Dina%20pou%C4%8Devanja%20-%20tehni%C4%8Dni%20vidik.pdf


za izvedbo predavanj v kombiniranem načinu
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Po zaključku predavanja se odjavite iz računalnika oz. ga ugasnite.7.

V primeru, da bi pri izvedbi predavanj naleteli na težave oz. imeli kakšno vprašanje, se obrnite na 
predstavnika Cis-a.

Smernice
Prižgete projektor in računalnik, v katerega se prijavite s svojo digitalno identiteto.
Zaženete program MS Teams in se vanj prijavite s svojo digitalno identiteto.
Za vsak predmet, v okviru katerega želite izvesti predavanje na daljavo, si morate sami kreirati novo ekipo in vnaprej razpisati termin izvedbe 
predavanja (tako kot ste to počeli v poletnem semestru lanskega leta). Za vsa vnaprej načrtovana predavanja/sestanek se pridružite z mikrofonom in 
kamero.
Kamero si obrnite tako, da vas bo med predavanjem ujela v zorni kot objektiva. Pri podajanju vsebin se priporoča, da ste obrnjeni v smeri kamere, kjer 
se nahaja tudi mikrofon.
Pri podajanju vsebin s pomočjo pisanja na tablo imamo dve možnosti.

MOŽNOST 1
Kamero obrnite tako, da njen zorni kot pokrije predel table, ki se bo uporabljala za pisanje. Pri uporabi USB spletne kamere je potrebno vzeti v obzir, 
da je vidnost vsebine na tabli in s tem prenos vsebine odvisen od številnih dejavnikov, ki jih lahko le deloma nadzorujemo (slaba postavitev kamere 
(kot in oddaljenost), osvetljenost prostora, bleščeča bela tabla).

MOŽNOST 2
Uporabo fizične table lahko v celoti nadomestite z digitalnim vnosom vsebin preko grafične tablice (Wacom). Za pisanje lahko uporabite Windows 
aplikacijo Paint/Slikar, ki jo preko MS Teams potrdite v skupno rabo. Na ta način bo vnos vsebin viden tudi udeležencem, ki predavanja spremljajo na 
daljavo.

Grafično tablico lahko uporabljate tudi za označevanje teksta in pisanje morebitnih opomb na vaših PowerPoint prosojnicah (navodila). Besedilne 
opombe in označevalnik sta na voljo tudi za pdf prezentacije v kolikor jih odprete s spletnim brskalnikom Microsoft Edge (navodila1, navodila2).

Program MS Teams uporabljajte v skladu s smernicami in navodili, ki jih je objavila UM: 
https://univerzamb.sharepoint.com/sites/PredavanjanadaljavoUM 

Pomembnejši vsebinski izvlečki iz navodil Predavanja na daljavo UM:
Ustvarjanje učne enote/ekipe - Priporočljivo je, da za vsako učno enoto (študijski predmet) izvajalec pripravi samostojno ekipo (po vzoru učnega 
e-okolja Moodle UM, estudij.um.si)
Dodajanje študentov/udeležencev - Najučinkovitejši in najhitrejši način je z deljenjem kode ekipe. Kodo ekipe pridobite tako, da v levem meniju 
Ekipe pri izbrani ekipi kliknete na tri pike in nato na Upravljanje ekipe. V zavihku Nastavitve poiščete sklop Koda ekipe. Kodo je treba najprej 
generirati. Nato jo posredujete študentom v učnem e-okolju Moodle UM (estudij.um.si).
Načrtovanje predavanj/sestankov  – Znotraj učne enote/ekipe načrtujte svoja predavanja/sestanke v skladu z urnikom. Na ta način bodo 
študenti/udeleženci v učni enoti/ekipi obveščeni o datumu in uri predavanja/sestanka. Predavanje bo vnešeno tudi v koledar.
Skupna raba - Izvajalci med videopredavanjem v načinu skupne rabe (        ) določijo kaj bi želeli z udeleženci deliti. V primeru deljenja namizja oz. 
izbranega okna drugega orodja, se izvajalcu zaslon obrobi rdeče.
Seznam prisotnih - Seznam prisotnih študentov/udeležencev lahko izvozite. Med predavanjem (npr. pred zaključkom) kliknite na gumb Pokaži 
udeležence. Desno zgoraj najdete gumb za prenos seznama udeležencev (slika spodaj). Prenesla se bo datoteka formata .csv, v kateri bo poleg imen 
in priimkov udeležencev zapisan tudi čas priključitve in čas odhoda z videokonference.
Snemanje predavanja - Posnetek videopredavanja (če je seveda bilo posneto                                             ) se samodejno shrani v orodju Microsoft 
Stream in je udeležencem dosegljiv neposredno v kanalu (zavihek Pogovor), kjer je bil sestanek ustvarjen. Čas priprave posnetka je odvisen od 
dolžine dogodka, običajno pa gre za cca. 2 uri po zaključku dogodka.
Preprečitev snemanja - V Možnostih srečanja izberemo Samo jaz v vrstici Kdo predstavlja. Omenjena nastavitev pa ne prepreči snemanja zaslona s 
katerim drugim orodjem. S to nastavitvijo pa izklopite tudi možnost, da bi študenti delili datoteko, namizje ipd., in jih postavite v vlogo poslušalca 
predavanja.

https://support.microsoft.com/en-us/office/draw-on-slides-during-a-presentation-80a78a11-cb5d-4dfc-a1ad-a26e877da770
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/02/12/windows-10-tip-7-pro-tips-getting-started-microsoft-edge-pdf-viewer/
https://support.microsoft.com/sl-si/help/17221/windows-10-write-on-the-web



