IV. Poročilo učitelja-izvajalca
Ime in priimek učitelja: MATEJA REBEC HREŠČAK
Naziv in naslov šole: ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2 (DE Ilirska
Bistrica)
Predmet in razred: SLOVENŠČINA, 2. B
Uporabljeno e-gradivo: gradivo, poslano po e-pošti; gradivo na šolskem strežniku;
gradivo na internetnih straneh (po izbiri dijakov)
Naziv e-gradiva: Slovenščina (dostopno na šolskem strežniku od 18. 11. do 21. 11.
2008)
Naslov na internetu: http://www.scpo.si
Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost
ter didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):
Pred obravnavo učne teme sem dijakom po e-pošti poslala učno gradivo z navodili za
samostojno delo. Gradivo je objavljeno tudi na šolskem strežniku. Dijaki so doma dopolnili
učni list z manjkajočimi podatki – podatke so poiskali na internetu in v pisnih virih. Dijaki so
k pouku prišli pripravljeni, tj. okvirno seznanjeni z obravnavano temo, tako da smo se pri
pouku lahko posvetili izmenjavi mnenj, vrednotenju, aktualizaciji. Priprava takih ur zahteva
veliko časa, a omogoča problemsko zasnovan pouk.
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):
Moja izkušnja je pozitivna, tak način dela popestri pouk, dokler (seveda) ne postane rutina.
Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):
Uporabljeno e-gradivo
e-pošta (Gradivo sem oblikovala sama, zato bi ga težko
ocenila, ocenim pa lahko uporabnost e-pošte pri
pouku.)
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Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:
Dijaki so se ob obravnavani temi posvetili tudi ustvarjalnemu pisanju – besedila so mi v
pregled poslali po e-pošti, prejeli so tudi moj komentar. Take dejavnosti bi lahko nadgrajevali,
dijaki bi lahko npr. tvorili internetni dnevnik.
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: 27. 11. 2008

Podpis: Mateja Rebec Hreščak
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