IV. Poročilo učitelja-izvajalca
Ime in priimek učitelja: Bojana Rosina Simonič
Naziv in naslov šole: ŠCPostojna – Gimnazija Ilirska Bistrica, UL.IV.Armije,
6250 Il. Bistrica
Predmet in razred: NEMŠČINA: 4.A/IB
Uporabljeno e-gradivo:
Naziv e-gradiva: deutsch-interaktiv,____________________
Naslov na internetu: http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutschinteraktiv/index.htm
Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter
didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):
Pouk je potekal precej drugače kakor običajno. Priprave so zahtevale več časa, kajti na
internetu sem morala poiskati vaje, primerne znanju dijakov in snovi, ki se je ujemala z
učnim načrtom. V bodoče, ko bo tak način dela že ustaljen, bom potrebovala dosti manj časa.
Dijaki radi na ta način preverjajo svoje že pridobljeno znanje.
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):
E-gradivo, ki sem ga uporabila pri izvedeni uri, je za učenje in utrjevanje tujega jezika zelo
primerno (v bodoče se bom takega načina dela posluževala večkrat). Pri pouku tujega jezika
pa dijaki lahko na nemških spletnih straneh tudi sami poiščejo tekste.
Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):
Uporabljeno e-gradivo
Deutsch-interaktiv (interaktivne vaje)

Ocena (1-5)
4

Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:
Dijaki so bili pri takem načinu reševanja že znane snovi bolj pripravljeni sodelovati, trudili so
se, da bi dosegli maksimalno število točk, ki jim jih je ponudil računalnik, bili so bolj
zainteresirani za delo in tudi bolj samostojni kot pri klasičnem pouku. Ta ura je bila za vse
(učitelja in dijake) prav prijetna popestritev pouka, ki bi se je bilo potrebno občasno
posluževati.
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.
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