
Vloga digitalizacije in umetne intelegence 
v izobrževanju

AVTOR: dr. Andrej Flogie

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru



1

Spremembe/odločitve

2

Razvoj tehnologij

3

Umetna intelegenca

4

…

4

Vloga digitalizacije in umetne intelegence v izobraževanju

Neposreden / posreden odgovor …



Modrost (znanje in izkušnje)

Dolina obupa

Gora „bedakov“

Naklon razsvetljenja

Planota trajnosti
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Spremembe, odločanje, kadri, 
tehnologija, trajnost ...
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Razvoj tehnologije, spremembe …
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Razvoj tehnologije, spremembe …
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Razvoj tehnologije, spremembe …
Pogled gospodarstva...
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Tehnologija in razvoj družbe
3



Tehnologija, 
šola, 

delovna
mesta …
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Tehnologija in razvoj družbe



Trendi, spremembe, tehnologija …

https://www.ie.edu/insights/articles/the-five-trends-shaping-the-future-of-work/

2017

https://www.ie.edu/insights/articles/the-five-trends-shaping-the-future-of-work/


Digitalna družba



Umetna intelegenca – AI ...

⁻ Termin umetna inteligenca (AI - Artificial Intelligence) ima 
različne definicije in opredelitve. 

⁻ John McCarthy, ki velja za izumitelja te besedne zveze, AI 
opredeli kot razvoj naprav, ki se vedejo, kot da bi razpolagale z 
inteligenco (John McCarthy, 1955). 

⁻ Na spletni strani encikopledije Britannica pa termin opredelijo 
kot "sposobnost računalnika ali računalniško nadzorovanega 
robota za opravljanje nalog, ki so pogosto povezane z 
inteligentnimi bitji" (Copeland, 2018). 

⁻ Lahko rečemo, da je izvorni namen umetne inteligence  
izdelati stroj/napravo, ki posnema človeško razmišljanje 
vključno s čustvi in zavestjo.



Shema delovanja AI

Implementacija AI

Ideja

Algoritem
Podatki

pomembnost dobrih podatkov in vrhunskega inženirja

• Velesili AI - ZDA in 
Kitajska

• AI kot tehnologija in 
kot panoga teži k 
monopolu. Zaradi 
odvisnosti od podatkov 
se vzpostavi krog, ki 
sam sebe vzdržuje …



Področja umetne intelegence

https://muhamadnazarudinahmad.wordpress.com/2018/12/05/ai-artificial-intelligencen/

Etika razvoja



Gartnerjev “Hype Cycle” za področje AI kaže
katere tehnologije prihajajo, 
katere so popularne in 
katere so zrele za uporabo.



4 valovi AI

• Internetna AI
• Poslovna AI
• Zaznavna AI
• Samostojna AI

Vsak val se napaja iz različnih vrst 
podatkov



Prvi val: Internetna AI

• pričetek 2012, algoritmi se uporabljajo predvsem za 
priporočanje, je že vseprisotna

• Youtube iskanje in videoposnetki, Amazon „ve kaj bi kupili“
• pomebni so uporabni/označeni podatki (sem kupil ali ne, 

ogledano do konca, kliknjeno/nekliknjeno, všečki...) -> 
• preko teh podatkov se AI uči od/za nas 
• večanje zaslužkov Google, Alibaba, Youtube... 





https://sensortower.com/blog/top-apps-europe-q1-2019-downloads





TikTak Nekaj osnovnih značilnosti:

Ø Lahko si registriran ali neregistriran 
uporabnik

Ø Dolžina videoposnetka je lahko 15 
sekund – otroci/šola …

Ø Glede na tvoje všečke, jezik, zanimanje… 
ti predlaga videoposnetke …

Ø …



Fake news, fake video …



?



Ars Electronica

Deep Space 8k



Prvi val: Internetna AI





Drugi val: poslovna AI• osnova je že tradicionalno zbiranje 
podatkov podjetij (zavarovalnice, 
banke, zdnekaterihravstvene 
zavarovalnice...)

• pri vodenju teh podatkov se tvorijo 
označeni podatki (množica 
značilnosti in smiselnih izidov)

• poslovna AI po teh podatkih išče 
povezave, ki jih mi ne vidimo

• črpa iz preteklih odločitev in 
označene podatke uporabi za učenje 
algoritma

• sicer tudi ljudje uporabljamo isto 
logiko za odločanje npr. kdo dobi 
kredit in kdo ne, vendar AI uporabi 
še vse šibke korelacije (npr. zakaj 
posojilojemalci ki vzamejo kredit v 
sredo vrnejo denar prej kot ostali...)

Drugi val: Poslovna AI



Drugi val: Poslovna AI
• IBM Watson, Microsoft Azure AI api, podjetje 

Palantir, Element AI... 
• nadomeščajo ljudi v banki, železnicah, 

zavarovalnicah, javnem sektorju (chat boti)...
• algoritem pregleda določene spletne strani 

(železnica) ter preko klepeta sam odgovarja na 
vprašanja...

• Kitajska je preskočila kreditne kartice in prešla 
mobilno plačevanje (WeChat), kredit ti odobri AI 
(podjetje Smart Finance). Ne zahteva nobenih dokazil 
le dostop do nekaterih podatkov na tvojem 
pametnem telefonu (uporabi tudi nam nezanimive 
podatke kot so npr. kako hitro si vtipkal rojstni datum, 
koliko % je še baterije...)

• postavljanje zdravstvenih diagnoz je dandanes 
odvisno od geografske širine in premoženja, AI dela 
to neodvisno (podjetje RXThinking)

• pravosodni sistem (iFlyTek – vodilno podjetje na tem 
področju)

WeChat: plačevanje, davčne 
napovedi, krediti, zdravnik, 
letalske vozovnice, pogovori, 
organizacija zabav …



Amazon



Tretji val AI: zaznavna AI

• pred AI so bile vse naprave gluhe/slepe (računalniku 
fotografija ni predstavljala kaj več kot zaporedje 
slikovnih pik
• pametnemu telefonu je bila pesem le zaporedje 0/1
• v dobi AI znajo algoritmi slikovne pike zbrati v smiselne 

gruče, predmete prepoznajo podobno kot naši možgani
• iz zvočnih podatkov znajo razbrati besedilo, ga 

pretvoriti v zapis...
• poplava tipal v vsakdanjem svetu odpira AI na tem 

področju vrata v svet nepredstavljivih razsežnosti
• zaznavna AI zamegljuje ločnice med spletnim in 

stvarnim svetom



Tretji val AI: zaznavna AI



Zaznavna AI



Phantom



Tretji val AI: zaznavna AI

• s časom bo zaznavna tehnologija tako napredovala, da obeh svetov ne 
bo smiselno več ločevati (ker bo nepredstavljivo veliko vozlišč za vstop v 
virtualni svet (ne le tipkovnica in zaslon kot dosedaj)

• OMO – (online-merge-offline) evolucija, ko ne bo več pomembno 
stvarno/virtualno ampak bo zlitje vsega

• plačevanje z obrazom: KFC (Kitajska) in Alipay (ob naročilu ti poskenira 
obraz, preveri online denarnico in to je vse – nič več plačevanja s 
karticami, mobilnim telefonom...)

• nakupovalni voziček te ogovori z imenom in ti odgovarja (poskenira 
obraz, vse ostalo...)

• hladilnik in omarica doma vesta, kaj potrebujemo in predlagata nakup, 
kontrola sestavin glede alergij, datuma preteka...

• personalizirano poučevanje in učenje s pomočjo AI 



Četrti val – samostojna AI

• Stroji in naprave vidijo ter slišijo svet okoli sebe, se 
v njem varno premikajo in produktivno delujejo

• Samostojne naprave bodo preoblikovale naše 
vsakdanje življenje, prehod bo postopen

• Sedaj stroji/naprave samodejno, ne pa samostojno 
(odločanje, improviziranje...)



Samostojna AI



Amazon Prime

• Vse pakete, ki tehtajo do 2,5 kg, (86% stvari ki jih morajo 
dostaviti), bodo po novem dostavljali po 
načinu imenovanem Prime Air.

• Majhni droni, imenovani »octocopters« omogočajo, da 
je izvedeno naročilo pri stranki že v roku 30 minut.

• Pogon dronov: električni motorji
• Letijo lahko v radiusu 16 km od njihovega centra 

skladiščenja.
• Vse stvari izvajajo samodejno in ko s pomočjo GPS prispejo 

do cilja, tam odložijo paket, ki je zapakiran v majhni rumeni 
škatli, katera je narejena tako, da jo lahko dron varno prime 
in je med samim transportom ne izgubi.





AI je lahko priložnost za …



Izobraževanje podprto z AI

Primer (Singapur – prilagojeno starosti …):
• izobraževanje z AI poteka preko 4 vej:

• poučevanje v razredu (model dveh učiteljev)
• domače naloge in vaje
• preverjanje in ocenjevanje znanja
• posamezniku prilagojeno poučevanje (učne poti)

• vse 4 veje črpajo podatke iz učenčevega profila in 
mu sproti prilagajajo zahtevnost nalog, delo …



Izobraževanje podprto z AI
• v učenčevem profilu so ”vsi podatki” o njegovih dosežki, 

sposobnostih, težavah, kako se odziva na različne učne pristope, 
pozornost med poukom, hitrost odgovarjanja na vprašanja …

• algoritmi skupaj na osnovi podatkov individualizirajo delo
posameznega učenca (vaje, naloge …)

• različne aplikacije (VipKid) povezujejo učitelje in učence (npr. 
povezuje učitelje angleščine celega sveta in pretežno kitajske 
učence, ki potrebujejo “inštrukcije” pri tem jeziku)

• spremenjena vloga učitelja - usmerjevalec, “mentor” -> učenec 
kot posameznik je v središču pedagoškega procesana …

• zlitje spletnega in stvarnega sveta



2. AI je človeka že močno presegla pri 
opravilih, ki jih je mogoče optimirati 
glede na podatke

3. AI je nesposobna pri naravnem 
sporazumevanju z ljudmi, ne zna se 
spopasti z razmišljanjem pri kreativnih 
opravilih...

8. AI in tehnologija sta lahko PODPORA 
pedagoškemu procesu in ne 
usmerjevalca le tega!

7. Če AI ne bomo nekako “krotili”, bo le 
ta močno povečala neenakosti med 
nami.

1. AI že uporabljamo v vsakdanjem
življenju (načrtovanje poti, iskanje
izdelkov, glasba …)

6. Ozaveščanje in izobraževanje, 
samovozeča vozila – etika …?

4. Potrebujemo temeljna znanja za 
razumevanje in umeščanje …

5. AI kot tehnologija in panoga teži 
k monopolu. Zaradi odvisnosti od 
podatkov se vzpostavi krog, ki sam 
sebe vzdržuje …



Kako naprej ...



Hvala za pozornost
andrej.flogie@um.si


