Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko –
množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce - iSURE
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko in Zavod Varni Internet
3. Besedilo:
•

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

Osrednji problem, ki smo ga z izvedbo projekta iSURE razreševali, je bil napraviti sodobne
izobraževalne vsebine s področja Interneta stvari (IoT) dostopne vsem osnovnošolcem in
srednješolcem v Sloveniji ne glede na krajevno oddaljenost in njihove časovne omejitve.

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Tekom projekta iSURE smo izdelali množični spletni tečaj (MOOC), ki je prosto dostopen vsem
brez omejitev v spletnem okolju Moodle na naslovu https://avditorij.fri.uni-lj.si/. Za tečaj smo
zasnovali večpredstavne spletne vsebine s področja Interneta stvari za dve strojni platformi
Micro:bit in NodeMCU. Prva je prvenstveno namenjena osnovnošolcem, druga pa srednješolcem.

•

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti

Spletni tečaj omogoča udeležencem samostojno delo oziroma delo s pomočjo mentorjev - učiteljev
na šolah. Učitelji ga bodo lahko uporabili tudi za poučevanje pri sodobnem pristopu obrnjenega
učenja (flipped classroom).

4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).

Slika 1: Vstopna spletna stran tečaja iSURE
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Slika 2: Videokonferenčni sestanek projektne skupine
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Slika 3: Ena izmed spletnih strani tečaja
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Slika 4: Ena izmed spletnih strani tečaja
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Slika 5: Ena izmed spletnih strani tečaja
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