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Podrobnejši opis izvajanja projekta: 
 
Po prejemu dopisa o projektu Mesec širjenja uporabe e-gradiv in pregledu dokumentacije ter 
zahtev sva se s profesorico Sonjo Počkaj Šklj dogovorila, da jaz postanem vodja projekta, ona 
pa pomočnica. Najinim pozivom se je odzvalo 11 učiteljev različnih predmetov (SLO, MAT, 
ANG, ITA, NEM, KEM, BIO, GEO, SOC). Nekateri so že v prejšnjih letih uporabili pri 
pouku e-gradiva, trije pa so se z načinom takšnega dela pri pouku seznanili v tem mesecu.  
 
Že 3. 11. 2008 sva imela z učitelji, ki so bili pripravljeni sodelovati pri projektu prvi sestanek, 
na katerem sva jih seznanila s potekom projekta in obveznostmi sodelujočih. Dogovorili smo 
se, da bomo podrobnejši načrt izvajanja projekta na naši šoli pripravili po seminarju v 
Ljubljani, ki sem se ga udeležil dne 5. 11. 2008. Tako sva v naslednjih dveh dneh pripravila 
podrobnejši načrt izvajanja projekta na šoli, razdelila sva izjave za sodelovanje (kasneje sva 
jih zbrala in poslala na Ministrstvo za šolstvo in šport) ter imela sestanek s sodelujočimi 
učitelji. Na tem sestanku sva učitelje razdelila na dve skupini, eno sem vodil jaz (učitelji 
naravoslovnih predmetov in matematike), drugo pa profesorica Sonja (za učitelje 
družboslovnih predmetov in jezikov) – učiteljem sva nudila pomoč pri iskanju e-gradiv na 
internetu ter pri ugotavljanju primernosti posameznega e-gradiva za naše dijake. 
 
Doma sva nato pripravila gradivo za oglasno desko v zbornici: opis projekta, tabelo s 
sodelujočimi učitelji, predmeti, pri katerih bodo uporabljena e-gradiva, teme/sklopi ter datumi 
izvedbe, pripravila pa sva tudi gradiva za konferenco učiteljskega zbora, ki je bila 10. 11. 
2008. Tu sva celoten učiteljski zbor naše šole seznanila s projektom, katerega glavni namen je 
širjenje e-gradiv.  
 
12. 11. 2008 smo imeli še en sestanek s sodelujočimi učitelji, kjer je pomočnica učiteljem 
prikazala konkreten način uporabe e-gradiv pri pouku zgodovine; 
 (http://projekti.svarog.org/prva_svetovna_vojna/index1024.html)  
ter navodila za dijake in učni list, ki ga je oblikovala v ta namen. 
Ves čas sva s pomočnico nudila pomoč učiteljem pri izboru in pripravi e-gradiv za pouk ter 
pri izpolnjevanjem obrazcev. 
Zadnja uporaba e-gradiv pri pouku je bila izpeljana v petek, 28. 11. 2008. Po tem datumu pa 
sva s pomočnico zbirala in urejala končna poročila in vso dokumentacijo, ki jo je potrebno 
poslati na Ministrstvo za šolstvo in šport ter oblikovala spletno stran, na kateri bo prikazan 
ves potek projekta na naši šoli. 
Pri uporabi e-gradiv na naši šoli ni bilo večjih težav, večinoma so bili zadovoljni tako učitelji 
kot dijaki.  
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