
 

Dodatne aplikacije za nadgradnjo poučevanja na daljavo v Microsoft Teams  

 

Microsoft Teams omogoča vključevanje oz. integracijo različnih aplikacij ( ) iz različnih kategorij. V 

nadaljevanju je pripravljen izbor 8 aplikacij iz kategorije Izobraževanje. Za podporo pri uporabi spodaj 

navedenih aplikacij pišite na didakt@um.si. 

 

 

 

 

 Aplikacija Namen in možnosti uporabe 

   
Nearpod 

Priprava interaktivne predstavitve s kvizom (različni tipi vprašanj). Možno 
asinhrono in sinhrono predvajanje. 

  
Lucidchart 

Samostojno ustvarjanje grafikonov ali uporaba predlog (časovnice, diagram 
poteka, pojmovne mape, tabla idej, matrice, tabele, klastri, Vennov diagram 
množic itd.). Možnost ogleda, komentiranja in sourejanja. 

  
Lifeliqe 

Interaktivni 3D modeli in animacije za študijska področja biologije, kemije, 
fizike in matematike. Možnost integracije modelov neposredno v kanal. 

 
Wiki 

Wiki je namenjen sodelovanju in urejanju zapiskov v obliki več strani, ki jih 
lahko razdelimo v odseke z vsebino. Znotraj odsekov lahko odpremo 
razpravo v obliki klepeta. 

  
Kahoot 

Ustvarjanje kvizov, nalog razvrščanja, vprašalnikov ali oblakov besed. 
Uvajanje novih tem in preverjanje študentovega predznanja pred, med ali po 
srečanju (tj. videopredavanju). Možnost tekmovanja več skupin študentov in 
vpeljava igrifikacije (elementov igre) ter spodbujanje angažiranosti. 

 
Flipgrid 

Ustvarjanje tematske mreže za diskusijo z odgovori študentov v obliki 
govoreče glave (“videoodgovori”) dolžine 1:30. Možnost odzivanja na 
videoposnetke (podobno kot na socialnih omrežjih). 

  
Flat 

Branje in pisanje notnega zapisa. Predvajanje ritma, note ali celotnega 
notnega zapisa. Možnost izbiranja med različnimi skupinami glasbil in zvoki.  
Možnost pretvorbe zvoka iz posnetka spletne strani (npr. Youtube, 
SoundCloud ali VImeo) v notni zapis in sočasno predvajanje notnega zapisa in 
videoposnetka. Možnost dodajanja članov za skupno delo na pripravi 
notnega zapisa, deljenja in vdelave gradiv v spletne strani. 

 
Wakelet 

Zbiranje, organiziranje, kuriranje in deljenje spletnih vsebin na enem mestu 
(npr. povezave, videoposnetki, slike, dokumenti). Odložišče spletnih 
študijskih virov, izdelava portofilijev, soustvarjanje vsebin, digitalno 
pripovedovanje zgodb, organiziranje vsebin za podporo projektnemu delu 
ipd. 
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