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Je redna profesorica didaktike in nosilka predmetov v okviru študijskega 
programa prve stopnje Predšolska vzgoja (izobraževalna tehnologija), 
Razredni pouk (izobraževalna tehnologija) in Pedagogika (Vzgoja z mediji in 

za medije). Na doktorskem študiju je nosilka predmeta Raziskovalni seminar 
in izbirnih predmetov. Je avtorica knjige Izobraževalna tehnologija in 
izgradnja avtentičnega učnega okolja, izdane leta 2020 in ki je bila leta 2021 

ob podpori ARRS prevedena v angleščino. Ima 20 let izkušenj na področju 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

Njeno poslanstvo je trojno: prvič, pripraviti študente-učitelje za ustvarjanje 
spodbudne učne klime, vključiti študente v tradicionalna in digitalna učna 

okolja ter jih podpreti pri razvoju kompetenc in spretnosti na različnih učnih 
področjih; drugič, sodelovati z mladimi raziskovalci in jih spodbujati k 
inovativnemu raziskovalnemu delu; in tretjič, razvijati kulturo znanstvenega 

dela v institucionalnih okvirih na nacionalni in mednarodni ravni ter širitev 

znanstvenih dosežkov v pedagoški praksi.  

Vzpostavila je uspešno mednarodno sodelovanje in ima izkušnje pri vodenju 
mladih raziskovalcev v različnih kulturnih kontekstih Slovenije, Tajvana, 

Združenih držav Amerike in Rusije. Bila je in še vedno ostaja urednica več 
priznanih mednarodnih revij, tematskih in posebnih številk. Je tudi članica 
uredniških odborov uglednih mednarodnih revij. Leta 2018 je bila 

soorganizatorica Vseameriškega posveta o prihodnosti učenja na Univerzi v 
Severnem Texasu, aktivno deluje v Ameriški asociaciji za izobraževalno 

tehnologijo (AECT - Association for Educational Communications and 

Technology). 

Vodila je več mednarodnih in nacionalnih raziskav in izkazuje bogat 

raziskovalni opus. 

Je soorganizatorica mednarodnih znanstvenih konferenc. Omeniti velja 
Konferenco Innovative technologies and learning z objavami v Lecture Notes 

in Computer Science, katere je bila soustanoviteljica in je leta 2018 tudi 

organizirala prvo v Portorožu.  

To je le nekaj poudarkov nagrajenkinega dela v zadnjih letih. Za prejeto 

nagrado ji iskreno čestitamo. 


