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Arnes je javni servis. Osnovna naloga Arnesa - kot tudi sorodnih "Arnesov" v drugih evropskih državah - je da skrbi za, če hočete, digitalno infrastrukturo za raziskovanje in izobraževanje, to kar je povezano z internetom: omrežje, strežniki, spletne strani, elektronska pošta; �naslednji nivo je podpora raziskovalnemu in izobraževalnemu procesu - se pravi v šoli recimo spletne učilnice, videokonference, "šolski YouTube";Pri tem smo seveda v tesnem stiku s „terenom“ in stalno nabiramo izkušnje, kako se te tehnologije v praksi uporabljajo, tudi bolj ali manj posrečeno. Tale korona je bila imeniten, četudi nekoliko naporen, testni poligonDam ilustracijo „Arnes dela“?



Po 25 letih truda… je marca 2020 izobraževanje postalo digitalno.
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marca šola postavila na glavo - ko smo govorili o "flipped learning", si nismo predstavljali niti želeli takega ekstrema.



Povečane potrebe – informacijski tsunami

UDARNIŠKA NADGRADNJA ZMOGLJIVOSTI
Spletne učilnice, šolska spletišča, elektronska pošta, video 
portal, prenosi v živo…

NOVE FUNKCIONALNOSTI IN STORITVE
H5P, Arnes VID(Jitsi), …

POVEČANA PODPORA
Mnogo vprašanj, reševanja težav; obveščanje, portal SIO. 

Vprašajte karkoli (izobraževanje na daljavo).

podpora@arnes.si, helpdesk@arnes.si,  01 479 88 00, delavniki od 8h do 20h

Skok uporabe storitev  za 10x–100x

mailto:podpora@arnes.si
mailto:helpdesk@arnes.si


Novi izzivi

STARŠI V UČILNICI
Dodana vrednost ali motnja?

ZASEBNOST, PRAVILA OBNAŠANJA
V „virtualni šoli“ potrebno premisliti na novo

PRAVNE ZADREGE
Ali učenci za sodelovanje z e-orodji potrebujejo dovoljenje 
staršev?
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sprememba je precej več kot le tehnološko zahtevna : spreminja se način pouka, način komunikacije"Kar naenkrat so starši prisotni "v razredu". Priložnost ali motnja?" (kost: to boste komentirali pedagogi)



Skupaj se učimo: Pravilna uporaba orodja

KAKO GA PRIMEM V ROKO?
Poznavanje orodja

NI KLADIVO ZA VSE DOBRO
Uporaba, ki sledi učnemu procesu

KAKO SE NE PO PRSTIH?
Varna raba, pravila 



Pouka v razredu ne moremo kar preslikati v enourno 
videokonferenco!

≠
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Nov način uporabe obstoječih storitev

• Slovenski filmi (BSF)

• Žejni svet: 
BF UL pridobi Izjemen avtorski dokumentarec o vodi. 
Dogovor z ZRSŠ. Pridobitev dovoljenja za Arnes –
ogled za šole. 180.000 ogledov, tematika vključena v 
učne aktivnosti

• Izobraževanje (ZRSŠ) za 5000 vzgojiteljic v vrtcih

• Srečanja ravnateljev v Portorožu letos virtualno

• 10. posvet „E-zlorabe otrok“

• Mreža znanja, Mreža izobraževanja…

• webinarji

Kombinacija videokonference in prenosa v živo 
ponuja fleksibilnost velike množice udeležencev 
„online“ dogodka, z možnostjo interakcije preko 
klepeta ali vključitve v videokonferenco („na oder“)



Kaj smo delali čez poletje?
Kar ste najbolj želeli (anketa)

ŠIRITEV ZMOGLJIVOSTI
Spletne učilnice, šolska spletišča, elektronska pošta, video 
portal, prenosi v živo… prenovljen Strežnik po meri

NOVOSTI V SPLETNIH UČILNICAH
„uvoz“ učencev iz MDM, novi vtičniki

POSODOBLJEN ARNES SPLET
Gutenberg

NADGRADNJA ARNES VID
AAI – rezervacije sob; čakalnica

NAKUP LICENC ZOOM ZA UČITELJE

Izobraževanja
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NE, ARNES UČILNICE NE BODO PLAČLJIVE PO NOVEM LETU!



Ukrep COVID-19: Dodatni računalniki za šole

4003 PRENOSNIKI (i5)
Brez sofinanciranja VIZ. 

DO 1. OKTOBRA
bodo dobavljeni na šole.

PREDVSEM ZA POTREBE UČENCEV
ki nimajo opreme za učenje na daljavo. Delitev po velikosti 
šole in razvitosti občine.
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Dodelite vsem učiteljem in učencem AAI račun 
in e-mail!

AAI-RAČUN ZA PRIJAVO V STORITVE
Moodle, Zoom, Microsoft, Google…

E-MAIL DEL IDENTITETE
Če ga ni, ga ustvarite v SIO.MDM (na Arnesu)
Lahko je enake oblike kot „username“ (uporabnik@sola.si)

PRIVOLJENJE STARŠEV?
Načelno da, za mlajše od 16 let.
IPRS meni, da v krizi ni potrebno.
Šolam bomo poslali navodila.
Sicer pa imate šole z Arnesom podpisan Sporazum.

https://www.arnes.si/zasebnost
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Integralni del Arnesove vloge: povezujemo znanje

MOST-ovi DO ZNANJA
900 udeležencev v enem samem tečaju za Moodle

DELAVNICE V ŽIVO NA ŠOLAH
Do 35 v enem dnevu, celotni kolektivi. 
Doslej 421 delavnic, v naslednjih dneh še 30..

ZGODBE IZZA KATEDROV
1. teden 2000 udeležencev, 2. teden 15.000 ogledov

MREŽA IZOBRAŽEVANJA
Še kdaj?

PRAVKAR POTEKAJO. KJE? NA SIO

https://www.arnes.si/izobrazevanja, https://izobrazevanje.sio.si/

Skupaj s pedagogi in učitelji-praktiki
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http://www.arnes.si/izobrazevanja
https://izobrazevanje.sio.si/


Zato smo danes tukaj!
Hvala vam.
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