
 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

 

IV. Poročilo učitelja-izvajalca 
 
Ime in priimek učitelja: Katja Koren Valenčič 
Naziv in naslov šole: Šolski center Postojna, Srednja šola 
Predmet in razred: slovenščina, 1. B 
 
Uporabljeno e-gradivo:  

Naziv e-gradiva: Arhiv RTV Slovenija; SSKJ  
Naslov na internetu: http://www.rtvslo.si/ 
            http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

 
Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter 
didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):  
Izvedba e-naloga je vključevala domače in šolsko delo. Ena ura šolskega dela je bila 
namenjena usvajanju teoretičnega znanja. Praktični del z e-gradivi so dijaki delno izvedli 
samostojno za domačo nalogo (ogled posnetka in izdelava zapiskov), dve uri pouka pa sta 
potekali v računalniški učilnici. Ob uporabi primernih računalniških programov in interneta 
kot vira podatkov in komunikacijskega orodja so dijaki razvijali tako splošno sporazumevalno 
zmožnost v maternem jeziku kot digitalno zmožnost. 
Dodatni časovni obseg za učitelja: izdelava navodil za dijake, pregledovanje izdelkov, 
povratna informacija dijakom (odgovor na uradni dopis s komentarjem). 
 
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku): 
Pri pouku slovenščine je možnosti za uporabo e-gradiv nešteto, a je izvedba pogosto odvisna 
od materialnih in/ali časovnih pogojev. Dijaki so načeloma bolj aktivni pri pouku, če 
predmetne vsebine obravnavajo raziskovalno (tj. z uporabo računalniških programov, 
interneta ipd.), saj se jim šele tedaj zdijo »uporabne za življenje«.  

 
Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):   

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5) 
Arhiv RTV Slovenija 5 
SSKJ 5 
  

 
Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv: 
Delo z avtentičnimi gradivi se je izkazalo kot učinkovita metoda utrjevanja in 
(samo)preverjanja različnih sporazumevalnih zmožnosti dijaka, zato so e-naloge smiselne pri 
obravnavi posameznih (primernih) tematskih sklopov. 
 
Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi 
listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni 
strani šole. 
Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa. 
 
 
 
Datum: 28. 11. 2008                                                             Podpis: Katja Koren Valenčič 
 


