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1 UVOD 

 

Projekt Slovenščina na dlani se je v okviru razpisa Ministrstva za kulturo (Spodbujanje prožnih 

in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, JR-ESS-PROŽNE OBLIKE 

UČENJA) izvajal na Univerzi v Mariboru v času od avgusta 2017 do septembra 2021. Osnovni 

namen je bil izdelati prosto dostopno visoko avtomatizirano učno e-okolje za jezikovni pouk 

slovenščine za naslednja vsebinska področja: pravopis, slovnica, frazemi in pregovori, besedila 

(prim. projektno spletno stran http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/). 

Izdelano e-okolje Slovenščina na dlani je od septembra 2021 na voljo na povezavi: https://slo-

na-dlani.si/prijava. Namenjeno je za obogatitev jezikovnega pouka slovenščine v osnovnih 

šolah od šestega razreda in v srednjih šolah, dostopno pa je tudi za rabo izven izobraževalnega 

procesa. 

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. 

  

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/
https://slo-na-dlani.si/prijava
https://slo-na-dlani.si/prijava
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2 SODELUJOČI  

 

V projektu Slovenščina na dlani so sodelovale tri fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju 

UM): 

– Filozofska fakulteta (v nadaljevanju FF), 

– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (v nadaljevanju FERI), 

– Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju PEF). 

S sodelovanjem treh fakultet smo zajeli vsa temeljna strokovna področja, pomembna za 

pripravo učnega e-okolja za jezikovni pouk slovenščine, tj. slovenistiko in jezikoslovje, 

didaktiko, jezikovne tehnologije ter programiranje.  

Projekt je vodila izr. prof. dr. Natalija Ulčnik (FF UM).  

Posamezne sklope so koordinirali: 

– izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič (FF UM), koordinatorica za področje slovenistike in 

jezikoslovja; 

– izr. prof. dr. Darinka Verdonik (FERI UM), koordinatorica za področje jezikovnih 

tehnologij; 

– doc. dr. Simona Pulko (FF UM), koordinatorica za področje didaktike; 

– doc. dr. Milan Ojsteršek (FERI UM), koordinator za področje programiranja. 

Druge članice in člani projekta (ki so sodelovali v večjem ali manjšem obsegu, ves čas izvajanja 

projekta ali pri posameznih aktivnostih):  

– FERI UM: Špela Antloga, mag. Andreja Bizjak, Mladen Borovič, mag. Albin Bregant, 

mag. Janez Brezovnik, Peter Čakš, dr. Kaja Dobrovoljc, Bogdan Dugonik, Marko Ferme, 

Goran Hrovat, dr. Iztok Kosem, Simona Majhenič, Sandi Majninger, Andreja Zalokar, 

Danilo Zimšek; 
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– FF UM: red. prof. dr. Vida Jesenšek, red. prof. dr. Mihaela Koletnik, dr. Matej Meterc, 

doc. dr. Gjoko Nikolovski, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Branislava Vičar, 

doc. dr. Ines Voršič, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes; 

– PEF UM: red. prof. dr. Dragica Haramija, izr. prof. dr. Polonca Šek. 

Kot strokovnjakinja iz prakse je v okviru FF UM sodelovala mag. Tanja Brčić Petek, profesorica 

slovenščine na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor (Umetniška gimnazija). 

Sodelovanje pri zasnovi, pripravi in evalvaciji e-okolja smo vzpostavili s 14 oz. 151 vzgojno-

izobraževalnimi zavodi (v nadaljevanju VIZ) iz vzhodne in zahodne kohezijske regije. 

 

 Vzhodna kohezijska regija – 8 VIZ 

1. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Pomurska, SI 031): Katja Peršak Hajdinjak, 

Tanja Bigec, Klaudija Tivadar  

2. Gimnazija Ormož (Pomurska, SI 031): mag. Aleksandra Štih, mag. Blanka Erhartič  

3. Prva gimnazija Maribor (Podravska, SI 032): dr. Tjaša Markežič  

4. OŠ Pesnica pri Mariboru (Podravska, SI 032): mag. Gordana Rodinger, Tatjana 

Dvoršak, Mihaela Fike  

5. Šolski center Rogaška Slatina (Savinjska, SI 034): mag. Dubravka Berc Prah, 

Monika Šeligo  

6. OŠ Primoža Trubarja Laško (Savinjska, SI 034): Dragica Brinovec, Mojca Povše  

7. OŠ Sava Kladnika Sevnica (Spodnjeposavska, SI 036): Gordana Kenda, Tatjana 

Hafner  

8. Šolski center Postojna (Primorsko-notranjska, SI038): Mateja Rebec Hreščak, 

Katja Koren Valenčič 

 

 

 

 

 
1 Leta 2020 je bila v projekt dodatno vključena še OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika, saj je ena izmed sodelujočih učiteljic 
zamenjala delovno mesto in obenem želela ohraniti sodelovanje v projektu. 
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 Zahodna kohezijska regija – 7 VIZ 

9. Gimnazija Tolmin (Goriška, SI 043): Marca Rutar, Milica Rutar  

10.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (Goriška, SI 043): Peter Avbar, dr. Petra Kodre, 

Sandra Peršin Nemec, Damijana Dolenc, Jasmina Putnik (računalničarka) 

11. OŠ Naklo (Gorenjska, SI 042): Jasna Zupan, Maja Bajd  

12. OŠ Draga Bajca Vipava (Goriška, SI 043): Nives Vidic, Livija Lango, Urška Kumar, 

Tea Furlan  

13. Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje (Osrednjeslovenska, SI 

041): Eva Lajevec, Aleš Vrbovšek, Jana Poljšak (do leta 2020) 

14. OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana (Osrednjeslovenska, SI 041): Mojca Jerala Bedenk 

15. OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika (Osrednjeslovenska, SI 041): Jana Poljšak (od leta 

2020) 

 

Za stike z VIZ je skrbela izr. prof. dr. Polonca Šek (PEF UM). 
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3 IZVEDENE AKTIVNOSTI IN REZULTATI 

 

3.1 Pripravljalne aktivnosti 

 

V začetnih mesecih izvajanja projekta je potekalo načrtovanje dela v projektni skupini, izdelan 

je bil vsebinski in terminski načrt dela. Aktivnosti so bile razdeljene po sklopih, pripravljeni so 

bili individualni načrti dela. 

Vzpostavili smo stike s sodelujočimi VIZ in ugotavljali, kakšna je računalniška opremljenost šol. 

Rezultati so objavljeni v članku Računalniška opremljenost sodelujočih šol in raba e-gradiv pri 

pouku slovenščine (Šek Mertük 2018:  81–84). Ob začetku projekta smo tako ugotavljali:  

– da je delo z računalnikom na vseh sodelujočih šolah pri pouku slovenščine omogočeno; 

– vsi sodelujoči učitelji pri pouku pogosto uporabljajo računalnik; 

– računalnike uporabljajo predvsem za projiciranje ali popestritev pouka s slikovnim in 

video gradivom, tudi za reševanje nalog; 

– nekatere šole imajo na voljo tudi tablične računalnike, ki jih učenci oz. dijaki lahko 

uporabljajo pri slovenščini; 

– občasna vodena uporaba tablic pri pouku slovenščine se večini učiteljev zdi smiselna; 

enako velja tudi za občasno rabo pametnih telefonov; pri tem pa je vendarle bila 

prisotna tudi zaskrbljenost glede nadzora pri uporabi; 

– največjo težavo predstavlja dejstvo, da si večina šol tabličnih računalnikov ali pametnih 

telefonov ne more privoščiti, od učencev in dijakov pa ne morejo zahtevati, naj jih 

prinesejo v šolo. (Šek Mertük 2018:  82) 

Definirali smo celostno grafično podobo (CGP). CGP je izdelal zunanji izvajalec, podjetje Biro 

Biro, d. o. o. Oblikovalka je pri izdelavi logotipa izhajala iz modre barve, ki simbolizira modrost 

oz. znanje, in pri tem izbrala turkizni odtenek. Skušala je smiselno vključiti osnovne elemente, 

ki se povezujejo z zasnovo e-okolja: 1) znanje – nakazuje ga stilizacija knjige, na podlagi katere 

običajno poteka učenje; 2) digitalizacija – nakazuje jo prehod v elektronsko obliko, pri čemer 
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se podoba knjige zlije s podobo vezja; 3) dostopnost – nakazuje jo podoba dlani (»na dlani«). 

Pri tipografskem delu logotipa se je poigrala z velikimi in malimi črkami ter se s tem približala 

ciljni publiki in obenem vključila element igrivosti (Ulčnik, Majninger, Ferme in Verdonik 2021). 

Sledila je izdelava osnovne ikonografije (ikon za posamezne vsebinske sklope). Prim. sliko 1. 

Oboje smo že v prvi projektni fazi začeli uporabljati tudi na promocijskem gradivu (glej tudi 

poglavje 3.5).  

 

 

 

Slika 1: Logotip in osnovna ikonografija učnega e-okolja Slovenščina na dlani 

Vir: Slovenščina na dlani 

Začetek leta 2018 smo izvedli natečaj za najbolj izvirno fotografijo, ki bo grafično podprla učno 

e-okolje in bo uporabljena na projektnem promocijskem gradivu. Natečaj je bil namenjen 

učencem in učenkam ter dijakom in dijakinjam, starim med 12 in 19 let, ki prihajajo s 

sodelujočih osnovnih in srednjih šol (prim. članek Natečaj kot oblika projektnega sodelovanja 

z osnovno- in srednješolci; Ulčnik 2018: 93–99). Komisija je izbrala pet fotografij in njihove 

avtorje, avtorice nagradila s praktičnimi nagradami – promocijskim gradivom (USB-ključek, 

skodelica, dežnik, beležka, pisalo). Izbrane fotografije so bile uporabljene v promocijske 

namene (glej tudi poglavje 3.5). 

Nakupili smo strežnik za razvojne naloge in produkcijsko učno e-okolje. Uporabljamo ga kot 

razvojni strežnik in produkcijski strežnik. 

Vzpostavili smo spletni strežnik, predstavitveni in intranet portal projekta, Facebook, 

Instagram in Twiter profil ter YouTube kanal (prim.  http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/, 

https://www.facebook.com/slonadlani/, https://www.instagram.com/slovenscinanadlani/; 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/
https://www.facebook.com/slonadlani/
https://www.instagram.com/slovenscinanadlani/
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https://twitter.com/slonadlani; 

https://www.youtube.com/channel/UCbA1tmbOkVxj_ZQLAQg3iIQ).  

Na spletno stran projekta smo vključili naslednje zavihke: 

– Domov (temeljne informacije o projektu) 

– O projektu (podatek o financerju, namen in cilji, trajanje, izvajalec, članice in člani, 

sodelujoči VIZ, gradivodajalci) 

– Aktivnosti (pregled vseh aktivnosti, predvideni učinki in rezultati, terminski načrt) 

– Dogodki (pregled dogodkov) 

– Galerija (fotografije) 

– Publikacije (objava vseh publikacij, vezanih na projekt, in projektnih gradiv) 

– Natečaj (izvedba natečaja, objava rezultatov) 

– Konferenca (podatki o konferenci 2021, registracija, program, zbornik povzetkov)  

– Intranet (zbrana projektna dokumentacija) 

 

Slika 2: Izsek iz spletne strani projekta Slovenščina na dlani 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

Ob koncu projekta so bili podatki na spletni strani aktualizirani, dodane so bile tudi vsebine v 

angleščini (prim. http://projekt.slo-na-dlani.si/en/). 

 

 

https://twitter.com/slonadlani
https://www.youtube.com/channel/UCbA1tmbOkVxj_ZQLAQg3iIQ
http://projekt.slo-na-dlani.si/en/
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3.2 Osrednje aktivnosti 

 

V okviru osrednjih aktivnosti smo zasnovali in izdelali učno e-okolje ter pripravili smernice in 

strategije za vključevanje prožnih in inovativnih oblik učenja v učni proces. 

 

3.2.1 Učno e-okolje 

 

Sprva smo analizirali aktualna e-okolja oz. e-gradiva za poučevanje jezikov (primarno za 

slovenščino); prim. Pulko idr. 2017. V analizo so bila zajeta prosto dostopna gradiva za pouk 

slovenščine od 6. do 9. razreda glede na tipe nalog. Ugotovljeno je bilo, da je najpogosteje 

zastopan tip naloge s kratkim odgovorom, ki pa je med učečimi se najmanj priljubljen. 

Posledično bi bilo nujno poskrbeti za bolj uravnoteženo zastopanost različnih tipov nalog (npr. 

nalog vstavljanja, povezovanja, označevanja, popravljanja, razvrščanja). Ob tem so sodelujoče 

učiteljice in učitelji izpostavili, da kvalitetnih e-gradiv, ki bi vključevala naloge različnih 

taksonomskih ravni, primanjkuje. Načeloma so učenci in učenke motivirani za delo z e-okolji. 

E- in i-gradiva za pouk slovenščine so učiteljice in učitelji najpogosteje uporabljali od 8. razreda 

do 4. letnika, redkeje pa v 6. in 7. razredu. Eden od razlogov je bilo pomanjkanje e-gradiv za ta 

dva razreda. Več o rezultatih analize v člankih Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih za 

slovenščino v OŠ (Koletnik, Valh Lopert 2018: 55–59), Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih za 

slovenščino v srednjih šolah (Koletnik, Valh Lopert 2019: 27–35), E-learning materials for the 

Slovene language in elementary schools (6th-9th grade) (Koletnik, Valh Lopert 2019a), E-

Learning Materials for the Slovene Language in Secondary Schools (Koletnik, Valh Lopert 

2019b). 

Na podlagi ugotovitev, zlasti pa na podlagi potreb družbe, razvojnih smernic, lastnih idej in v 

sodelovanju z učiteljicami in učitelji smo zasnovali učno e-okolje Slovenščina na dlani. 

Specificirali smo zahteve za učno e-okolje (vključenost izbranih vsebin, izhajanje iz avtentičnih 

zgledov rabe, priprava vaj in nalog, priprava navodil za uporabnika, priprava opisov nalog za 

učitelja, priprava razlag, priprava slovarskih opisov ipd.). 

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
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Pripravili smo prototip okolja in pri tem določili osnovno strukturo ter osnovne 

funkcionalnosti. Še zlasti smo bili pozorni na uporabniški vidik. Zasnovali smo anketo, s 

pomočjo katere bi od sodelujočih učiteljic in učiteljev dobili povratne informacije o načinu 

rabe e-okolja in pomenu posameznih funkcionalnosti. Učiteljice in učitelji so večinoma 

razmišljali, da bi učno e-okolje občasno uporabljali pri rednem pouku, nekateri tudi pri 

dejavnostih izven rednega pouka. Največji doprinos e-okolja so prepoznavali pri pripravi 

preverjanj znanja, reševanju domačih nalog in izvajanju ur v računalniški učilnici. E-okolja 

večinoma ne bi uporabljali za individualizacijo pouka. Med najpomembnejše funkcionalnosti 

e-okolja so umestili pripravo vaj različnih zahtevnostnih ravni, najdljivost nalog v okolju, 

neodvisno brskanje po razlagah, vpogled v reševanje in sledenje statistiki, pregledni seznami 

tem in nalog, dodane koristne povezave, omogočena komunikacija z učenci oz. dijaki. Več o 

rezultatih ankete v članku Idejna zasnova učnega e-okolja Slovenščina na dlani (Kosem 2018: 

85–88)  

Prototip e-okolja smo predstavili na prvem izobraževanju (glej tudi poglavje 3.3). V zvezi s tem 

smo objavili tudi članek Prvi odzivi učiteljic in učiteljev (Voršič 2018: 89–91).  

Izdelali smo administrativne vmesnike za vnos podatkov. 

V nadaljnji fazi je potekalo raziskovanje algoritmov za avtomatsko pregledovanje pravilnosti 

odgovorov, za adaptivno dodeljevanje nalog učencem in za ugotavljanje vzorcev v označenih 

besedilih z uporabo pravil jezika in nadzorovanim učenjem iz učnega korpusa. Implementirali 

smo filtrirnik in označevalnik besedil (implementirane funkcionalnosti so priprava besedila, 

segmentacija, tokenizacija, lematizacija besedila, oblikoslovno označevanje, skladenjsko 

označevanje, razpoznavanje imenskih entitet, označevanje besednih zvez s pomočjo slovarjev 

in zbirk znanja, klasifikacija besedil in posameznih odstavkov, ugotavljanje večpomenskosti, 

razreševanje sklicev).  

Potekalo je načrtovanje učnega e-okolja: specificirali smo podatkovno bazo in XML-sheme za 

korpuse, bazo znanja, različne tipe vaj, bazo frazemov in pregovorov. 

Izdelovali smo prosto dostopno učno e-okolje. Programerji so izdelali avtentikacijo in 

avtorizacijo uporabnikov e-okolja (prijava preko Arnesove identitete AAI, registracija 

uporabnikov, dodeljevanje identitet v e-okolju, prijava z računom Facebook in Google, vstop 
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kot gost). Izdelali smo skrbniški in učiteljski vmesnik ter vmesnik za učence. Prim. https://slo-

na-dlani.si/prijava. O rezultatih smo sproti poročali v objavljenih člankih; prim. Priprava 

učnega e-okolja – programerski vidik (Majninger 2018: 73–77), Idejna zasnova e-okolja 

Slovenščina na dlani (Verdonik 2019: 3–7), Podoba učnega e-okolja Slovenščina na dlani in 

njegove funkcionalnosti (Ulčnik, Majninger, Ferme, Verdonik 2021: 109–115). 

Izdelali smo sklop orodij za pridobivanje dodatnih besedil in primerov za vaje iz pravopisa in 

slovnice. S temi orodji lahko širimo zaledni korpus besedil za pravopis in slovnico ter z njimi 

tvorimo t. i. dinamični korpus, besedila v dinamičnem korpusu avtomatsko označujemo in iz 

njih avtomatsko pridobivamo nove primere za vaje. Ker pa se je skozi izdelavo e-okolja 

pokazalo, da je treba vse avtomatsko pridobljene primere ročno pregledati, da vsebinsko in 

jezikoslovno ustrezajo zahtevam vaj (prim. Šek Mertük 2021), orodja za dinamični korpus ne 

delujejo v načinu »online«. 

Nadalje smo poskrbeli, da imajo učiteljice in učitelji možnost iz učnega e-okolja Slovenščina na 

dlani naloge izvoziti v Moodle in jih potem uvoziti v Moodle Quiz. S tem dobijo zbirko vprašanj, 

ki jo lahko v Moodlu po lastni presoji upravljajo oz. vrednotijo. Prednost izvoza nalog (v 

primerjavi z vtičnikom) je, da nanj ne vplivajo nove verzije Moodla (te včasih niso kompatibilne 

s starejšimi verzijami in posledično bi bilo treba vtičnik prilagajati novim verzijam).  

Implementirali smo grafične elemente k vajam in nalogam. Izdelali smo skrbniški vmesnik za 

dodajanje grafičnih elementov. 

Testirali smo funkcionalnosti e-okolja in njegovo delovanje na računalnikih, tablicah in 

pametnih telefonih. 

E-orodja in e-okolje smo tehnično in vsebinsko vzdrževali. 

Namestili smo verzijo e-okolja v produkcijsko okolje. To je omogočilo skupen dostop in odzive 

na prvo verzijo ter izobraževanje in usposabljanje učiteljev za delo z e-okoljem. 

V e-okolje Slovenščina na dlani lahko vstopimo kot registrirani uporabniki in uporabnice ali kot 

gosti, tj. brez registracije. Registrirani uporabniki in uporabnice so v osnovi učeči se (učenci oz. 

učenke, dijaki oz. dijakinje) ter učiteljice in učitelji slovenščine, lahko pa tudi nešolski 

https://slo-na-dlani.si/prijava
https://slo-na-dlani.si/prijava
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uporabniki in uporabnice, tj. tisti, ki so brez navezave na izobraževalno institucijo. 

Neregistriranim (anonimnim) uporabnikom in uporabnicam ne omejujemo obsega gradiv, 

funkcionalnosti v učnem e-okolju pa se v tem primeru skladajo s tistimi, namenjenimi učečim 

se (Verdonik, Majninger idr. 2020). 

Za učeče se so v osnovi predvidene naslednje možnosti rabe:  

1. uporabniki in uporabnice si samostojno izbirajo teme za vajo in utrjevanje (izhajajo iz 

osnovnih vsebinskih sklopov: pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila); 

2. uporabniki in uporabnice se prepustijo e-okolju, ki glede na njihovo predznanje izbira 

vaje z ustrezno zahtevnostjo in jih skozi okolje vodi po individualni poti;  to pomeni, da 

je e-okolje fleksibilno in se lahko prilagaja uporabnikom, uporabnicam ter raznolikosti 

njihovih potreb; 

3. uporabniki in uporabnice sledijo učiteljevim navodilom in rešujejo dodeljene vaje in 

naloge.  

Nešolskim uporabnikom in uporabnicam sta na voljo prva in druga možnost. 

Ker sta v osnovi predvideva dva temeljna tipa uporabnikov in uporabnic, tj. učiteljice in učitelji 

slovenščine ter učenci in učenke oz. dijaki in dijakinje, sta bila zasnovana dva različna profila z 

nekoliko prilagojenimi funkcionalnostmi. 

Profil za učiteljice in učitelje slovenščine: Učiteljice in učitelji imajo v svojem profilu na voljo 

naslednje sklope: 1) Naloge, 2) Skupine, 3) Rezultati, 4) Testi in 5) Znanje. V prvem sklopu lahko 

poljubno izbirajo teme in naloge s seznama (na voljo je trinivojsko kazalo in kratek opis nalog), 

določijo število primerov za posamezno nalogo, izbrane naloge dodelijo posameznikom, 

posameznicam ali skupinam, reševanje lahko tudi časovno omejijo in navedejo, ali je naloga 

obvezna, na koncu pa izbrane naloge objavijo. V drugem sklopu upravljajo sezname in 

aktivnosti svojih skupin ter njihovih udeležencev oz. udeleženk, v tretjem sklopu pa 

pregledujejo uspešnost skupin in posameznikov oz. posameznic (na voljo so različni statistični 

rezultati, prikaz napredka v primerjavi s povprečjem, prikaz uspešno opravljenih aktivnosti po 

posameznih vsebinskih sklopih). Četrti sklop ponuja uporabo testov. V okviru petega sklopa 

lahko brskajo po t. i. bazi znanja, ki obenem predstavlja svojevrsten jezikovni priročnik, vezan 
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na vprašanja s področja pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil. Na osnovno 

stran se lahko kadar koli vrnejo s klikom na logotip, ki se nahaja levo zgoraj. Prim. sliko 3. 

Slika 3: Profil za učiteljice in učitelje slovenščine 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

Profil za učeče se: Profil osnovno- in srednješolcev ter osnovno- in srednješolk je nekoliko 

prilagojen. Na voljo imajo naslednje sklope: 1) Trening (v okviru sklopa lahko samostojno 

izbirajo in rešujejo vaje in naloge), 2) Obveznosti (izvajajo tiste aktivnosti, ki so jim jih dodelili 

učitelji oz. učiteljice, imajo pregled nad že opravljenimi nalogami in tistimi, ki so dodeljene na 

novo), 3) Sodelovanje (pridružijo se skupini, imajo pregled nad skupinami, v katere so 

vključeni), 4) Znanje (samostojno in neodvisno od reševanja vaj in nalog se seznanijo z 

razlagami pojmov, prosto brskajo po bazi znanja). Pri reševanju vaj in nalog imajo s klikom na 

ikono možnost vpogleda v razlage. Vseskozi lahko preverjajo tudi svojo uspešnost reševanja, 

saj je na voljo prikaz statistike (v različnih grafičnih možnostih). Na osnovno stran se vrnejo s 

klikom na logotip (levo zgoraj). Prim. sliko 4. 
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Slika 4: Profil učečih se 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

E-okolje omogoča interaktivnost, tako med uporabniki in uporabnicami kot tudi s sistemom.  

Prim. tudi članek Zunanja podoba učnega e-okolja Slovenščina na dlani in njegove 

funkcionalnosti (Ulčnik, Majninger, Ferme in Verdonik 2021: 109–116). 

 

3.2.2 Korpus besedil za vaje 

 

Potekala je specifikacija korpusa besedil za vaje in njegovih podenot ter priprava statičnega 

korpusa. Pripravili smo korpus mladinskih besedil in ga poimenovali z akronimom MAKS 

(MlAdinski KorpuS), prim. Verdonik, Majninger, Dobrovoljc idr. 2020. Gre za uravnotežen in 

označen korpus (v obliki XML), ki vsebuje 10 milijonov besed lektoriranih besedil, pri čemer je 

dodatno ročno pregledan 1 milijon besed. MAKS je zaledni korpus, na katerega je vezana 

priprava pravopisno-slovničnih vaj in nalog v učnem e-okolju Slovenščina na dlani. Pri njegovi 

pripravi smo težili k razpršenosti gradiva po publikacijah, razpršenosti gradiva po tematikah, 

ustrezni zastopanosti gradiva za osnovnošolsko in srednješolsko populacijo, razumljivosti 

povedi tudi izven konteksta ter slovnično-pravopisni pravilnosti povedi. Glede na stopnjo 
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šolanja je razporeditev besedil sledeča: 30 % gradiv je primernih samo za osnovne šole  (revije 

Pil, Moj planet, National Geographic Junior, Top!, portal otroski.rtvslo.si, rtvslo.si/zivalskiotok, 

veselasola.net); 30 % gradiv je primernih samo za srednje šole (revije Življenje in 

tehnika, National Geographic, Mobinet, Onaplus, Stop, Avtomagazin, Bonbon; portali 

rtvslo.si/okolje; portali rtvslo.si/zabava; vecer.com/rubrika/zabava (za 

SŠ), vecer.com/rubrika/zdravje-lepota, vecer.com/rubrika/prosti-cas), 40 % gradiv je 

primernih za osnovne in srednje šole (revije Gea, History, Science Illustrated, Zarja). Besedila 

zajemajo leposlovje in publicistiko (več kot 90 %) in spletne portale (manj kot 10 %). Vključene 

so različne teme, npr. avtomobili, računalništvo, okolje, javne osebe, 

poljudoznanstvene naravoslovne, poljudoznanstvene družboslovne, potovanja, najstništvo, 

hrana, otroci, intervjuji, rastline, navodila, recepti, ljubezen, moda, slavni, šport, športniki, 

narava, živali, glasba, glasbeniki (Verdonik, Močnik, Zoegling Markuš 2018).  

Korpus (MAKS-10: celoten korpus 10 mio.) sestavljajo naslednji podkorpusi:   

– MAKS-10-OS: podkorpus za osnovne šole  

– MAKS-10-SS: podkorpus za srednje šole  

– MAKS-1: ročno pregledan korpus 1 mio. besed  

– MAKS-splet: spletne vsebine za dinamični korpus  

Nanj je vezana izdelava samostojno delujočih učnih e-orodij, namenjenih avtomatskemu 

tvorjenju in pregledovanju pravopisno-slovničnih vaj (Verdonik, Močnik, Zoegling Markuš 

2018). 

MAKS je objavljen in javno dostopen na spletnem repozitoriju Clarin: 

https://www.clarin.si/noske/  

https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=maks&struct_attr_stats=1  

Prim. tudi članek Kako nastajajo korpusi (Dobrovoljc 2018: 61–64). 

Besedila za korpus so prispevali naslednji gradivodajalci:2  

– Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d. o. o. 

 
2 Urejene so bile pravice za uporabo gradiv. 

https://www.clarin.si/noske/
https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=maks&struct_attr_stats=1
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– Adrian Kezele 

– Agencija RS za okolje (ARSO) 

– Alenka Avguštin 

– Alenka Urh 

– ALUO, Univerza v Ljubljani 

– Argos Media, d. o. o. 

– Beletrina 

– Bogdan Dugonik 

– Bojan Knap 

– Branislava Vičar 

– Bukla, Umco, d. d. 

– Center Noordung 

– Ciril Horjak 

– Časnik Večer, d. o. o. 

– Črtomir Matejek 

– Darka Tancer Kajnih 

– Delo, d. o. o. 

– Didakta 

– Dijaki in dijakinje Gimnazije Ormož (šolsko leto 2018/2019) 

– Dijaki in dijakinje Gimnazije Ljutomer (šolsko leto 2018/2019) 

– Dijaki in dijakinje Gimnazije Želimlje (šolsko leto 2018/2019) 

– Dijaki in dijakinje Konservatorija za glasbo in balet (šolsko leto 2018/2019) 

– Dijaki in dijakinje Šolskega centra Postojna (šolsko leto 2018/2019) 

– Dijaki in dijakinje Šolskega centra Rogaška Slatina (šolsko leto 2018/2019) 

– Dolenjski list 

– Dolenjski muzej Novo mesto 

– domžalec.si 

– Dragica Haramija 

– Društvo Amnesty International Slovenije 

– Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 

– Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
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– Evald Flisar 

– Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Center za varnejši internet, Spletno oko 

– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru 

– Feri Lainšček 

– Filmstart 

– Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru 

– Franc-Franc 

– Gorenjski glas 

– I. R. V. 

– Ines Voršič 

– Izidor Gavez 

– Jana Bauer 

– Janja Vidmar 

– Klavdija Hozjan 

– KUD Sodobnost International 

– KUD Transformator 

– Kulturni dom Nova Gorica 

– Marko Žigart 

– Miha Mazzini 

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS 

– Mira Krajnc Ivič 

– Mirjana Učakar 

– Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije 

– Miš založba 

– Mladina časopisno podjetje, d. d. 

– Nacionalni inštitut za javno zdravje RS 

– Narodni muzej Slovenije 

– Nevtron & Company, d. o. o. 

– Nina Jelenc 

– NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE 

– Olivera Ilić 
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– Overnet, d. o. o. 

– Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru 

– Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

– Planinska zveza Slovenije 

– Primorske novice 

– Prirodoslovno društvo Slovenije 

– Projektna skupina Slovenščina na dlani 

– PRPLUS, d. o. o. 

– Radio Cerkno 

– Rafael Peláez Martín 

– Rok Terkaj – Trkaj 

– Romat Hasan 

– RTV SLO 

– Salomon 

– Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva 

– Slovenska ljudska pesem 

– Slovenski etnografski muzej 

– SMS, svetovalno raziskovalni zavod Svit, socialno podjetje 

– SNG Maribor 

– STA, d. o. o. 

– Stanko Zavec 

– Športno društvo Narodni dom 

– Študentke 2. letnika 2. stopnje enopredmetnega pedagoškega študijskega programa 

Slovenski jezik in književnost FF UM (štud. leto 2018/2019) 

– TAM-TAM Inštitut 

– Tanja Brčić Petek 

– TEDx 

– Tehniška založba Slovenije, d. d. 

– Tomaž Podbevšek 

– TSmedia, d. o. o. 

– Učenci in učenke OŠ Laško (šolsko leto 2018/2019) 
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– Učenci in učenke OŠ Ajdovščina (šolsko leto 2018/2019) 

– Učenci in učenke OŠ Pesnica (šolsko leto 2018/2019) 

– Učenci in učenke OŠ Vižmarje Brod (šolsko leto 2018/2019) 

– ULMI 

– Umco, d. d. 

– Urška Breznik 

– Veronika Žižek, Maja Kalan, Sara Marinko 

– Vesna Radovanovič 

– Vid Valič 

– Videolectures 

– VIVA, revija za boljše življenje 

– Založba Chiara B, d. o. o. 

– Založba Karantanija et Orbis, d. o. o. 

– Založba Miš 

– Založba Obzorja 

– Založba Pivec 

– Zavod Litera 

– Zavod STUDIO 12 

– Zoran Predin 

– Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

Podatke smo zbirali na programskem vmesniku MAKS. 
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Slika 5: Programski vmesnik MAKS (statistika) 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

3.2.3 Korpus praktičnosporazumevalnih besedil 

 

Dodaten korpus besedil, ki smo ga pripravili, je vezan na praktičnosporazumevalna besedila, 

tj. vsakodnevne in pogoste oblike komuniciranja. Korpus, ki je prvi tovrsten v slovenskem 

prostoru, je namenjen za pripravo vaj in nalog na področju besedil. Poimenovali smo ga z 

akronimom BERTA (BesEdila pRakTičnega sporazumevanjA). Najprej je potekala njegova 

specifikacija, opredelitev podenot, nato pa zbiranje besedil in izdelava:  

– pisnega podkorpusa P-BERTA ter  

– govornega podkorpusa G-BERTA.  

Zbrali smo 275 pisnih in govornih besedil, ki so v e-okolju prikazana večpredstavnostno in v 

celoti (v formatu PDF, kot video oz. avdio posnetek). Za vsa besedila smo uredili avtorske 

pravice. Datoteke pisnih besedil smo pretvorili v enoten format, jih kodirali, dodajali 

metainformacije, jih anonimizirali, kategorizirali po tematiki in označevali. Za izdelavo 

govornega podkorpusa smo snemali pogovore (pri tem smo sodelovali s šolami, učenci, 

učenkami in dijaki, dijakinjami ter študentkami in študenti). Ročno smo transkribirali pogovore 
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v pogovornem in standardiziranem zapisu, validirali smo transkripte, definirali smo XML-

sheme in kodirali v definirano shemo. 

Vključili smo naslednje besedilne skupine: 

– opis življenja osebe  

– pripoved o življenju osebe  

– življenjepis  

– prošnja  

– pritožba  

– opis postopka  

– esej  

– prijavnica  

– vabilo  

– govorni nastop  

– poljudnoznanstveni prispevek  

– telefonski pogovor  

– razgovor  

– anekdota  

– kuharska oddaja  

– filmski napovednik  

– ocena  

– prepričevalni pogovor  

– intervju  

– mali oglas  

– oglas  

– vremenska napoved  

– horoskop  

– novica  

– šala  

  

Podatki so se zbirali in urejali na programskem vmesniku BERTA.  
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Slika 6: Programski vmesnik BERTA 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

O korpusu BERTA smo objavili naslednje članke: Na kratko o besedilnih vrstah (Krajnc Ivič 

2018), Kdo ali kaj je BERTA (Krajnc Ivič 2018a: 65–72), Razvijanje funkcionalne pismenosti prek 

besedil zbirke BERTA (Krajnc Ivič, Voršič 2019), Besedila v učnem e-okolju Slovenščina na dlani 

(Krajnc Ivič, Voršič 2021a). 

 

3.2.4 Baza frazemov in pregovorov 

 

Bazo frazemov in pregovorov smo poimenovali FRIDA (Frazemi in pRegovorI na DlAni). Pri 

njeni izdelavi smo sledili trem korakom:  

1. Specifikacija baze frazemov in pregovorov 

Definirali smo frazeme in pregovore ter izdelali njihovo tipologijo; pregledali smo učna 

gradiva, literaturo in obstoječe vire frazemov in pregovorov; opredelili smo didaktično 

relevantnost frazemov in pregovorov,3 tj. didaktično pomembno leksiko; opredelili smo 

kriterije za izbor frazemov in pregovorov v bazo (aktualnost, tematska navezanost na 

 
3 O obravnavi frazeologije pri pouku slovenščine več v Jesenšek 2018. 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23901960
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didaktično relevantne teme); definirali smo zgradbo podatkovne baze za celostni slovarski 

opis frazemov in pregovorov; pripravili smo podatkovno bazo – vmesnik.  

2. Izdelava seznama frazemov in pregovorov 

Frazeme in pregovore smo zajemali iz različnih slovarskih virov in učnih gradiv, pri čemer so 

nastajali obsežni seznami; ročno smo pregledovali pridobljene sezname; izbrali smo frazeme 

in pregovore za natančnejšo slovarsko obdelavo; izdelali smo geslovnik (100 frazemov, 100 

pregovorov); izbrane frazeme in pregovore smo kategorizirali.  

3. Izdelava celostnih slovarskih opisov frazemov in pregovorov   

Pregledali smo literaturo in specificirali navodila za celostni slovarski opis frazemov in 

pregovorov; slovarsko smo obdelali izbrane enote (v obsegu 100 frazemov in 100 pregovorov); 

opredelili smo zgradbo baze frazemov in pregovorov. 

 

Oblikovali smo vmesnik za večnivojski prikaz podatkov, ki je zajemal:   

1. nivo: oblikovne in tipološke lastnosti frazeološke/paremiološke enote  

2. nivo: pomensko-pragmatične lastnosti frazeološke/paremiološke enote  

3. nivo: slovnične lastnosti frazeološke/paremiološke enote  

4. nivo: dodatne zglede rabe 

5. nivo: slike  

 

Na vmesniku smo imeli možnost vpogleda v statični seznam (tj. širši seznam pridobljenih, 

izpisanih enot, v katerem je bilo 8876 frazemov in pregovorov) in dinamični seznam, ki se je 

razdelil na širši in ožji seznam.  Enote so bile najprej v obdelavi, nato so bile prestavljene v ožji 

seznam (v njem je bilo prvotno 100 frazemov in 100 pregovorov, ob tem pa je bilo dodanih še 

nekaj so- in protipomenskih enot, skupaj 245 enot). 
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Slika 7: Programski vmesnik FRIDA (statistika vključenih enot) 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

V projektu smo iz obsežnega nabora frazemov in pregovorov izluščili aktualne enote, in sicer 

100 frazemov in 100 pregovorov; gre za enote, za katere obstaja velika verjetnost, da se bodo 

učeči se z njimi srečali. Pri tem smo upoštevali: obstoječe raziskave o aktualnosti 

enot; sezname, ki smo jih pridobili z ročnim pregledovanjem in izpisovanjem iz učbeniškega 

gradiva (delovnih zvezkov, beril); sezname, ki smo jih pridobili z avtomatskim luščenjem enot 

iz obstoječih virov (slovarjev, zbirk).  

Osnovni kriterij za izbor frazemov in pregovorov v bazo FRIDA je bila njihova aktualnost. Ta je 

vezana na pogostost rabe, splošno poznavanje enot, prisotnost v obstoječih korpusih 

ter didaktično relevantnost enot. Geslovnik 100 + 100 enot je bil objavljen v člankih: Izbor 

frazemov za bazo FRIDA (Ulčnik 2019: 37–46), Izbor pregovorov za bazo FRIDA (Ulčnik, Meterc 

2019: 47–56). Razumevanje izbranih frazemov in zmožnost njihovega pomenskega 

pojasnjevanja smo preverili z anketnim vprašalnikom (prim. članek Razumevanje frazemov in 

načini njihovega pomenskega pojasnjevanja – rezultati ankete, Ulčnik 2021: 33–50). Frazemi 

in pregovori v učnem e-okolju Slovenščina na dlani so obširno predstavljeni v Ulčnik, Meterc, 

Jesenšek (2021). Prim. tudi Jesenšek (2021). 
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3.2.5 Vaje in naloge 

 

Vaje in naloge predstavljajo temeljni del učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Vezane so 

na posamezne vsebinske sklope, torej na pravopis, slovnico, frazeme in pregovore ter 

besedila. Najprej smo naredili okvirni načrt njihove priprave. Pregledali smo učne načrte 

za slovenščino v OŠ in SŠ (za gimnazije in strokovne šole) ter učno gradivo. Izbrali smo 

snov, na katero bomo vezali vaje (problematična mesta).  Pri tem smo izhajali iz dotedanjih 

raziskav (prim. Kosem idr. 2012), obenem pa smo sodelovali tudi z učiteljicami in učitelji 

(prim. objavo članka Predlogi učiteljev za obravnavo vsebin v e-okolju, Šek Mertük 2019: 

9–14). Zasnovali smo težavnostne ravni. Pri slednjem smo se odločili za tri stopnje: 

osnovna, srednja in zahtevna. Nato smo na podlagi korpusa MAKS, drugih virov, baze 

frazemov in pregovorov (FRIDA) in glede na zbrana besedila (BERTA) specificirali in opisali 

vaje ter naloge po učnih snoveh in težavnostnih stopnjah. Vaje smo vezali na urjenje oz. 

dril, naloge pa na ustvarjalnost. Za vsa področja smo izdelali tudi navodila k vajam za 

uporabnika in navodila za programiranje. Dodali smo tudi opise nalog, ki se prikažejo 

učiteljicam in učiteljem, da na njihovi podlagi dobijo prvi vtis o vaji oz. nalogi in dejavnosti 

učečih se. 

Vaje so zasnovane na podlagi avtomatskih postopkov izbiranja zgledov iz zalednih korpusov 

oz. podatkovnih baz. Ocenjevanje je v visokem odstotku avtomatsko (prim. članek Avtomatsko 

ocenjevanje odgovorov na vprašanja odprtega tipa, Majninger 2019), pri posameznih vajah pa 

je naravnano tudi tako, da sistem ponudi možne pravilne odgovore, na podlagi katerih 

uporabniki samoovrednotijo svoj odgovor. Pri posameznih nalogah višjih taksonomskih ravni 

je potrebna povratna informacija učitelja o ustreznosti opravljene naloge. 

O pripravi vaj in nalog smo poročali v naslednjih člankih: Pravopisne vaje z vidika ciljev 

učnih načrtov (Majhenič 2019), Oblikovanje vaj in nalog za vsebinska sklopa slovnica in 

pravopis s pomočjo korpusa in drugih (jezikovnih) virov  (Antloga 2021), Vaje in naloge iz 

slovnice in pravopisa v učnem e-okolju Slovenščina na dlani (Antloga idr. 2021), Ročno 

pregledovanje zgledov za pravopisne vaje (Šek Mertük 2021), Oblikovanje nalog in vaj za 
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področje besedil (Krajnc Ivič, Voršič, Brčić Petek 2021), Primeri nalog in vaj ob besedilni 

skupini novica zbirke P-BERTA (Krajnc Ivič, Voršič 2021). Strnjeno za vsa vsebinska 

področja smo vaje in naloge predstavili v članku Učno e-okolje slovenščina na dlani: izzivi 

in rešitve (Verdonik idr. 2021); v nadaljevanju je podanih nekaj poudarkov iz te objave. 

Pravopis in slovnica (Verdonik idr. 2021) 

Uporabili smo jezikovnotehnološke pristope in metode za pripravo učnega e-okolja. Sledili 

smo principu od prakse k teoriji, kar pomeni, da učenci ob vajah prepoznavajo, kje jim slabo 

poznavanje pravopisnih in slovničnih vzorcev ter pravil knjižne norme povzroča težave pri 

pisanju, da z dodatnimi vajami utrjujejo predvsem ta področja in da ob tem hkrati spoznavajo 

tudi razlage in razloge, ki stojijo za posameznimi pravili knjižne norme. V e-okolju je poudarek 

na obravnavi velike količine različnih pravopisnih in slovničnih tem, posledično ni bila narejena 

podrobna dodatna jezikoslovna analiza posameznih tem, ampak smo se opirali na obstoječe 

jezikoslovne priročnike; v ospredju so vaje, razlagam je posvečene manj pozornosti; učeči se 

je avtomatsko voden skozi e-okolje, ni se mu treba odločati, katere vaje bo delal; e-okolje je 

prilagojeno učiteljem in jim omogoča vodenje in spremljanje učečih se ter komunikacijo z 

njimi. 

Postopek izdelave velike količine je bil izveden po naslednjih korakih: priprava korpusnega 

gradiva, ki bo osnova za priklic velike količine avtentičnih primerov za vsako vajo – korpus 

MAKS; definiranje vaj z didaktičnega in jezikoslovnega vidika; priklic primerov za vsako vajo iz 

zbranega korpusa, oblikovanje baze primerov in ročni pregled primerov; programiranje vaj, 

omogočanje interaktivnega reševanja vaj in vzpostavitev hranjenja uporabnikovih odgovorov; 

definiranje in izdelava algoritmov za vrednotenje uporabnikove uspešnosti reševanja vaj; 

izdelava razlag k vsebinam vaj. 

 

Za vsako temo iz pravopisa in slovnice smo definirali vaje. Pri tem smo bili pozorni, da so bile 

pri vsaki temi vaje različnih tipov in zahtevnostnih stopenj.  

Vaje smo definirali v več korakih, in sicer smo za vsako vajo določili identifikacijsko številko, 

temo, h kateri sodi, zahtevnostno stopnjo, tip naloge, navodila za programiranje priklica 

primerov in načina reševanja ter navodilo za uporabnika. 
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Pri nekaterih tipih vaj je bilo treba poleg teh elementov pripraviti še nekatere dodatne. Za 

poseben tip vaje, ki od učečega se zahteva, da svojo izbiro odgovora utemelji, smo pripravili 

predloge pravilnih in napačnih utemeljitev, pri čemer smo upoštevali različne priklicane 

primere, ob katerih se lahko prikazujejo. Primer take vaje je, ko mora uporabnik odgovoriti, ali 

je vejica ob večbesednem vezniku pravilno uporabljena ali ne. V drugem koraku mora 

uporabnik pravilno dopolniti vnaprej definirano utemeljitev odgovora: Med deli večbesednega 

enodelnega veznika se vejica ***, pri čemer lahko izbira med piše in ne piše.  

Za posamezne vaje je bilo treba izdelati seznam ustreznih besednih kandidatov, tj. besed, 

besednih zvez ali daljših kolokacijskih nizov, na podlagi katerih so bili priklicani primeri. Kot 

vire za iskanje ustreznih besednih kandidatov smo uporabili: korpus MAKS, korpus Gigafida, 

druge relevantne jeziko(slov)ne vire (SSKJ, Slovenska slovnica, jezikoslovne razprave) ali 

nejeziko(slov)ne vire (Wikipedija, enciklopedije ipd.). Glavna vodila so bila razumljivost, 

aktualnost, frekventnost iskanih kandidatov in možnost čim bolj nazorne in realistične 

ponazoritve problematike konkretne vaje oziroma prikaz dejanske jezikovne rabe. Načeloma 

so vse enote na seznamih v lematizirani obliki, razen kadar je za priklic ustreznega primera 

potrebna točno določena skladenjska oblika (npr. tekem, dekel, oken pri preverjanju zapisa 

neobstojnega samoglasnika v množinski rodilniški obliki).  

Oblikovanje seznamov besednih kandidatov za priklic primerov je potekalo na štiri načine, in 

sicer:  

– na podlagi nekorpusnih virov, npr. za iskanje primerov zaključenega nabora besed ali 

besednih zvez, ki so relevantne za preverjanje določene vsebine pri nalogi in so že 

popisane v jezikovnih priročnikih (pri nalogi, ki preverja sklanjanje zaimkov kaj, malokaj, 

marsikaj, mnogokaj in nekaj, natančneje njihovo rodilniško in tožilniško obliko, so 

ustrezni primeri priklicani iz nabora vseh iskanih zaimkov v rodilniški obliki, kot napaka 

pa so v priklicane primere vstavljeni njihovi pari s seznama v tožilniški obliki) ali drugih 

pisnih in spletnih virih (za nabor besednih kandidatov za priklic primerov pri preverjanju 

začetnice imen praznikov smo uporabili relevantne spletne strani z informacijami javnega 

značaja,4 Wikipedijo ipd.);  

 
4 https://www.gov.si/teme/drzavni-prazniki-in-dela-prosti-dnevi/ 
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– na podlagi korpusa MAKS z iskanjem preko posebnega spletnega vmesnika 

(konkordančnika) NoSketch Engine;5  

– z združevanjem nekorpusnih virov in korpusa MAKS, tako da smo najprej pripravili model 

v obliki popisa ustreznih jezikovnih zakonitosti iskanih besednih kandidatov, ki je nato v 

drugi fazi služil za luščenje relevantnih zadetkov v korpusu MAKS, npr. za iskanje 

samostalniških (po podobnem principu tudi glagolskih, pridevniških) sestavljenk (in tudi 

nekaterih drugih besedotvornih vrst) smo oblikovali seznam potencialnih predponskih 

obrazil (nad-, pod-, anti-, pra-, raz-, super-, eks-, ultra-, ne-, a-, proti- itd.), v drugi fazi pa 

smo v korpusu MAKS poiskali tiste leme, ki so sestavljene iz take predpone in nekega 

drugega znanega samostalnika (npr. po seznamu iz Sloleksa): pod + odbor, anti + oksidant 

itd.;  

– s paberkovanjem, npr. za priklic primerov, ki preverjajo bodisi poznavanje razlikovanja 

med zapisom in pomenom določenih besednih parov bodisi stopnjo podomačitve 

določene prevzete besede (glagoli ustaviti – vstaviti, uročiti – vročiti; *coca-cola – *koka 

kola – kokakola itd.).  

Skupaj sta bila za naloge pri vsebinskih sklopih pravopis in slovnica pripravljena 102 seznama 

besednih kandidatov. 

Vaje smo razdelili v tri zahtevnostne stopnje: osnovna, srednja in zahtevna. Na osnovni stopnji 

uporabnik prepoznava napake (npr. z izbiranjem, iskanjem, označevanjem (ne)pravilnega 

odgovora). Pri srednje zahtevnih nalogah mora uporabnik napake ne samo prepoznati, ampak 

tudi odpraviti (npr. s popravljanjem, premikanjem, vstavljanjem). Najzahtevnejše naloge pa 

od uporabnika zahtevajo tudi, da ve, zakaj je neka rešitev pravilna ali napačna. 

Skupno smo definirali več kot 500 različnih vaj in za vsako smo v naslednjem koraku priklicali 

primere iz korpusov.  

Po jezikoslovno-didaktičnem definiranju vaj so bila za vsako vajo oblikovana še podrobnejša 

jezikovnotehnološka navodila za samodejni priklic vseh konkretnih primerov rabe 

obravnavanih jezikovnih pojavov v korpusu, najpogosteje v obliki zaključenih povedi. Pri 

nekaterih vajah so ta navodila zelo preprosta, saj se opirajo zgolj na obliko besed ali besednih 

 
5 https://www.clarin.si/noske/ 
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zvez (npr. iskanje pojavnic z nizom števk in/ali črk, vezajem in nizom malih črk za priklic vseh 

povedi z zvezo podstave in končaja, kot so 70-letni, LDS-ov, a-jevski) ali na vnaprej pripravljene 

sezname (npr. priklic vseh povedi, v katerih se kot neprva pojavnica pojavi lema s seznama 

zemljepisnih lastnih imen na -sko/-ško;-ska/-ška). Za veliko večino vaj pa se je bilo treba za 

priklic ustreznih primerov opreti tudi na višje ravni označenosti korpusa, kot so oblikoslovne 

oznake (npr. iskanje neprvih pojavnic z veliko začetnico in oznako za osebni ali svojilni zaimek 

v drugi osebi za priklic povedi s spoštljivimi ogovori), skladenjske oznake (npr. za priklic povedi 

s posameznimi tipi stavkov) ali njihove kombinacije (npr. iskanje nedoločnih oblik pridevnikov 

moškega spola ednine v vlogi povedkovega določila za priklic vseh relevantnih povedi za vaje 

o rabi nedoločnih pridevniških oblik). Zaradi bogate označenosti korpusa MAKS, zlasti na ravni 

skladnje in imenskih entitet, kakršne drugi referenčni korpusi za slovenščino še nimajo, je bilo 

tako mogoče samodejno priklicati tudi korpusne primere za skladenjsko kompleksnejše 

slovnične in pravopisne pojave. 

Ker vaje znotraj posameznih tematskih sklopov pogosto vsebujejo enake jezikovne pojave 

(npr. glavni stavek, odvisnik, veznik za načinovno podredje, priredna zloženka, stični 

pomišljaj), temelj jezikovnotehnoloških navodil za priklic primerov k vajam predstavlja seznam 

tovrstnih jedrnih gradnikov, ki jih mora računalnik razpoznati, da lahko sestavi programsko 

predstavitev problema. Znotraj učnega e-okolja smo formalno definirali več kot 300 gradnikov, 

navodila za priklic primerov k posamičnim vajam pa temeljijo na njihovih različnih 

kombinacijah. 

Po opredelitvi gradnikov je bilo treba definirati način njihovega združevanja, pri čemer je bil 

uporabljen enostaven domensko specifični jezik z osnovnimi logičnimi pravili in parametri za 

zapis pravil izbire primerov. Zapis pravila tako omogoča osnovne logične operacije, kot so in, 

ali in ne za združevanje gradnikov v kompleksno pravilo, vsakemu gradniku pa je mogoče 

pripisati še specifične parametre, pri čemer je najpogosteje uporabljen parameter število 

ponovitev gradnika z operatorji večje, manjše in je enako (npr. 'poved z vsaj enim odvisnikom' 

ali 'poved z največ enim stičnim pomišljajem'). Izdelan je bil uporabniški vmesnik za zapis 

takšnih pravil in interpreter, ki na podlagi pravil prikliče ustrezne primere povedi iz korpusa 

MAKS. Za vsako posamezno vajo so bila ustvarjena pravila povezovanja gradnikov, na podlagi 

katerih je interpreter priklical vse ustrezne povedi. Za njihovo pregledovanje je bil izdelan 
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poseben uporabniški vmesnik, v katerem smo kandidate ročno pregledali in z izločanjem 

neustreznih primerov oblikovali končno množico povedi, iz katerih se v učnem e-okolju tvorijo 

vaje.  

Iz izbranih povedi je bilo treba v naslednjem koraku izdelati ustrezno podatkovno strukturo, ki 

poleg pravilno izbranega primera pripravi vsebino vaje. Struktura je odvisna od tipa vaje, pri 

čemer ločimo vaje, (1) kjer je uporabniku treba ponuditi poved, v kateri določen del manjka in 

ga mora dopolniti, (2) kjer je določen del povedi spremenjen in se mora do nje opredeliti, (3) 

kjer mu je potrebno ponuditi več povedi, on pa mora izbrati pravilne, in (4) kjer mu je ponujeno 

več delov različnih povedi, on pa jih mora ustrezno povezati. Prvi korak v takšnih spremembah 

je vedno določanje dela povedi, ki bo spremenjen. Za navedeno je bil izdelan domensko 

specifičen jezik, ki uporablja izdelane gradnike in njihove parametre. Slednji omogoča, da z 

njim označimo del povedi, ki bo spremenjena, in tudi zapišemo vrsto spremembe. Te so lahko 

preproste, kadar samo izbrišemo oziroma zakrijemo besedo ali del besede, ali pa kompleksne, 

kadar je treba za uporabnika pripraviti nepravilne primere, ki pa morajo delovati 

verodostojno. V slednjih primerih gre največkrat za zamenjavo dela originalne besede, celotne 

besede ali skupine besed. Spremembe so lahko preproste, kot prestavitev mesta vejice, 

zamenjava velike začetnice ali menjava končnice v nedoločniku, ali kompleksne, kjer je 

določeno besedo treba zamenjati s pomensko sorodno besedo, v istem sklonu, spolu in 

številu, kot je to v primeru menjave besed vedeti in znati. Za slednje smo uporabili Sloleks 2.0, 

kjer smo iz osnovne oblike, ki je podana v pravilih za spremembe, na podlagi oblikoslovnih 

oznak besede, ki jo želimo zamenjati, dobili ustrezno izpeljanko. Izdelan je bil interpreter, ki iz 

pravil sprememb in potrjenih primerov pri posamezni vaji izdela zapis primerov v obliki JSON, 

ta pa se nato uporabi za prikaz vaj v uporabniškem vmesniku, njihovo reševanje in tudi 

vrednotenje. Z navedenimi orodji je v učno e-okolje mogoče dodajati tako nove primere kot 

tudi nove vaje. 

Frazemi in pregovori (Verdonik idr. 2021) 

Izhodišče za zasnovo vaj s področja frazeologije so bili pripravljeni slovarski opisi. Želeli smo 

ponuditi vaje različnih zahtevnostnih ravni (osnovna, srednja, zahtevna) in obenem zajeti 

različne tipe vaj (izbiranje, razvrščanje, dopolnjevanje …). Na podlagi spoznanj teoretične 

frazeologije in skladno z izsledki frazeodidaktike smo vaje kategorizirali v tri vsebinske 
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podsklope: (1) podoba, (2) pomen in (3) raba frazemov ter pregovorov. V prvem podsklopu se 

pojavljajo vaje osnovne in srednje zahtevnostne ravni. Njihov namen je doseči, da uporabniki 

e-okolja frazeme in pregovore prepoznajo v besedilu, da se zavedajo njihove oblikovne oz. 

sestavinske podobe (večbesednost, ustaljenost) in da znajo ločevati med frazemi ter 

pregovori. Te vaje so konkretno vezane na prepoznavanje frazemov in pregovorov v besedilu, 

označevanje njihovih sestavin, dopolnjevanje manjkajočih sestavin ipd. Pri posameznih vajah 

so dodani tudi elementi igrifikacije, npr. spomin – povezovanje frazema s sliko, povezovanje 

prvega in drugega dela pregovora; sestavljanka – sestavljanje frazemov oz. pregovorov iz 

danih sestavin. V drugem podsklopu so vaje vseh treh zahtevnostnih ravni, pri čemer 

preverjamo razumevanje pomena frazeoloških enot, (pre)poznavanje medfrazemskih razmerij 

(so- in protipomenskost), zmožnost pomenskega pojasnjevanja enot ter sposobnost njihovega 

nadomeščanja s slogovno nezaznamovanimi besedami. Uporabnik mora npr. ustrezno 

povezati enoto s pomenom, prepoznati zgled brez frazema (v njem je besedna zveza 

uporabljena v dobesednem pomenu, npr. pustiti na cedilu: Jajčevca narežemo na debelejša 

kolesca, nasolimo in pustimo na cedilu 15 minut), povezati so- in protipomenske enote, na 

podlagi pomena enote razvrstiti v ustrezne tematske skupine, namesto frazemov uporabiti 

nevtralne besede, razložiti pomen frazemov in pregovorov, uporabljenih v zgledu. V tretjem 

podsklopu so vaje srednje in zahtevne ravni. Osredinjamo se na ustrezno frazeološko rabo ter 

sposobnost nadomeščanja nezaznamovanega izražanja s frazeološkim. Pri pregovorih smo 

posebej pozorni tudi na uveljavljeno rabo s t. i. uvajalnimi sredstvi. Uporabnik mora npr. izbrati 

ustrezni frazem in z njim dopolniti zgled, dokončati poved z ustreznim frazemom, za označeni 

del povedi uporabiti ustrezni frazem, izbrati zgled, ki vsebuje uvajalno sredstvo (npr. znana 

modrost, ljudski pregovor, kot pravijo). Vajam smo dodali še nekaj ustvarjalnih nalog oz. 

izzivov. Pri teh se uporabnik npr. preizkusi kot slovaropisec (s seznama izbere enoto in jo po 

navodilih in skladno z danim zgledom slovarsko opiše), tvori kratko besedilo (npr. horoskop, 

šalo) in v njem uporabi frazeme in/ali pregovore, izraža svoje mnenje o resničnosti in 

aktualnosti izbranega pregovora.  

Vaje so torej strukturirane taksonomsko in so v prvih treh sklopih (podoba, pomen, raba) 

vezane zlasti na poznavanje, razumevanje, uporabo. V zadnjih dveh sklopih (moje raziskave, 

izzivi) so ustvarjalne in glede na težavnost zahtevne ter predvidevajo več časa za reševanje in 

praviloma daljše odgovore. Vezane so na višje taksonomske ravni, tj. analizo, sintezo, 
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vrednotenje. Zahtevajo kompleksno razmišljanje (primerjanje, razvrščanje, abstrahiranje, 

sklepanje, analiziranje, preiskovanje, reševanje problemov …), delo z viri, npr. slovarji in 

zbirkami (zbiranje, izbiranje, presoja podatkov, interpretiranje …), predstavljanje idej in 

kreativnih rešitev (pisanje sestavkov, utemeljevanje trditev …). Predpostavljajo individualno 

delo in tudi sodelovanje. 

 

Besedila (Verdonik idr. 2021) 

Za pripravo gradiva (tj. zbirke BERTA) smo najprej pregledali učne načrte in učbeniško gradivo 

od šestega razreda osnovne šole dalje, da bi lahko oblikovali nabor besedilnih skupin, učnih 

ciljev in uporabljenih strokovnih terminov, ki naj bi jih učeči se poznali oz. dosegli na določeni 

stopnji. Pri oblikovanju nabora besedilnih skupin in tudi pri drugih teoretičnih odločitvah se je 

bilo treba opredeliti do različnih terminov za poimenovanje in pojmovanje, npr. množice 

besedil. V pregledanem osnovno- in srednješolskem gradivu se za poimenovanje množice 

besedil uporablja termin besedilna vrsta. Besedilne vrste, kot jih razumemo tukaj, se z 

večrazsežnostnega vidika besedila oblikujejo glede na značilne skupne kontekstualne in 

strukturne prvine, ki so medsebojno povezane in soodvisne. Besedilne vrste oblikujejo okvir 

za prototipične prvine konkretnega besedila. Te prvine so osnovane na dogovorih jezikovnih 

uporabnikov o jezikovnih/govornih vzorcih. Hkrati besedilne vrste izkazujejo prototipične 

funkcijske, medijsko-položajne in tematske prvine ter skladno s temi prvinami značilno 

strukturo besedila. Besedilne vrste so produkti konvencionalnih jezikovnih dejanj znotraj 

posameznega komunikacijskega področja. Tovrstna opredelitev besedilne vrste je pokazala, 

da v učnih procesih učeči se pravzaprav ne spoznavajo prvin besedilnih vrst ali le redko, temveč 

v veliki večini primerov spoznavajo značilnosti besedilnih tipov, npr. prošnja, zahvala, voščilo. 

Besedilni tip je namreč skupina besedil s skupnimi ali podobnimi jezikovnimi značilnostmi in je 

vir za oblikovanje besedilnih vrst. Da bi se izognili nejasnostim in zmedi, smo vpeljati termin, 

ki vključuje tako besedilne tipe kot vrste, to je besedilna skupina.  

Pri izbiranju besedilnih skupin smo dajali prednost tistim, ki nastajajo v za večino govorcev 

slovenščine pomembnih ali priljubljenih, v vsakem primeru pa živih in aktualnih 

komunikacijskih položajih, zato smo se odločili za nabor 29 besedilnih skupin, med drugimi za 

pritožbo, novico, vremensko napoved, telefonski pogovor, govorni nastop, prijavnico, 
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življenjepis, opis postopka, poljudnoznanstveni prispevek. Poleg prototipskih predstavnikov 

besedilne skupine smo želeli zbrati tudi nekaj neprototipskih, inovativnih, saj je tudi za 

vsakodnevne komunikacijske položaje značilna ustvarjalnost.  

Sledilo je izbiranje tematskih sklopov in znotraj njih tematik, ki naj bi jih vsebovale izbrane 

besedilne skupine. Pri izbiranju tematskih sklopov in tematik smo izhajali iz sporazumevalnih 

tem za poučevanje slovenščine ali katerega koli drugega jezika kot drugega jezika (SEJO 2011), 

npr. narava, zdravje, odnosi, poklic; SEJO je namreč »dokument, ki je pomemben za jezikovno 

poučevanje nasploh, ne samo poučevanje tujih jezikov«.  

Na osnovi izbranih tematskih sklopov, besedilnih skupin in tematik smo oblikovali scenarij 

njihovega povezovanja in primernosti obravnave po razredih oz. letnikih. Del tega scenarija je 

slogan kot orientacijska točka, komu so besedila določene besedilne skupine, tematskega 

sklopa in tematike namenjena.  

Sledila sta zbiranje konkretnih posameznih besedil in pridobivanje soglasij za njihovo uporabo. 

Tako je nastala zbirka BERTA (BEsedil pRakTičnega sporazumevanjA), ki ima dva podkorpusa, 

in sicer govornega (G-BERTA, 59 besedil) in pisnega (P-BERTA, 216 besedil), skupno 275 

besedil. Zajema besedila, ki so vsebinsko in po načinu obravnave vsebine blizu šolajoči se 

mladini od 11. do 19. leta starosti. Za lažjo orientacijo uporabnikov (učiteljev in učečih se) smo 

scenarij s slogani nadomestili z razdelitvijo vseh besedilnih skupin na štiri množice.  

Zbirka BERTA je bila dokončno oblikovana, ko smo običajnemu korpusnemu označevanju 

dodali še oznake, pomembne za priklic besedila kot primernega za določeno stopnjo in 

doseganje želenega učno-vzgojnega cilja. Zajeta besedila so zato opremljena s podatki o 

tvorcu, naslovniku, mestu in času objave/nastanka besedila, javni dostopnosti besedila, 

jezikovni zvrsti, številu udeležencev, sporočevalnem namenu, funkciji besedila, slogovnem 

postopku, tematskem sklopu, tematiki, temi, prenosniku in zahtevnosti besedila (osnovna, 

srednja, zahtevna). Uporabnikom so prikazana večpredstavnostno in v celoti (npr. PDF-

posnetek besedila, video/avdio posnetek), tako da so vidni tudi neverbalni elementi. Za 

doseganje nekaterih učnih ciljev, npr. za določitev ubeseditvenega načina, smo daljša besedila, 

npr. poljudnoznanstvene prispevke, členili na odlomke. 

Besedila ni mogoče obravnavati na enak način kot slovnična ali pravopisna pravila, saj so 

besedila aktualizacija in uresničitev teh pravil. Zgodi se, da ni mogoče le eno in zato pravilno 
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interpretiranje besedila. Zdi se, da je težnja po le eni pravilni interpretaciji prisotna v 

izobraževalnem procesu, ko sicer zanimivemu besedilu sledijo tri ali štiri naloge, ki od učečega 

se zahtevajo poznavanje kraja in časa nastanka besedila, udeležencev, njihovega družbenega 

razmerja. Tem nalogam sledijo še vprašanja o temi in sporočevalnem namenu ter določitev 

ubeseditvenega načina, ki temelji bolj na občutku kot na dejanskih značilnostih besedila. 

Ostale naloge se nanašajo na slovnično in/ali leksikalno raven. Temu načinu dela smo se želeli 

izogniti. Oblikovali smo vmesnik BERTA, v katerega k posameznemu besedilu vnašamo trditve, 

vprašanja in druge podatke, potrebne za programiranje in dokončno oblikovanje vaj in nalog, 

ki se nanašajo izključno na besedilne značilnosti posameznega besedila, njegove morebitne 

druge jezikovne značilnosti pa so izpostavljene le, če so povezane z značilnostmi besedilne 

skupine. 

Tako smo v vmesnik BERTA k posameznemu besedilu v štiri sklope vnesli ločene trditve, 

vprašanja in odgovore ter napačne alternative. Prvi sklop nalog je vezan na nejezikovne prvine 

konteksta, ki so bile skupaj s tematskim sklopom, besedilno skupino, temo in jezikovno zvrstjo 

že popisane pri vnašanju besedila v zbirko BERTA. Drugi sklop vaj in nalog je vezan zlasti na 

jezikovne prvine besedila kot predstavnika določene besedilne skupine. Zanemarjen ni niti 

večpredstavnostni vidik, saj ta lahko bistveno prispeva k interpretaciji besedilnega sporočila. 

Z nalogami je opozorjeno na morebitna odstopanja od pričakovanega, npr. vabilo na klekljarski 

krožek, ki je v obliki opisa postopka. Uporabnik prek nalog in vaj opazuje ter spoznava značilno 

leksiko in oblikoslovne značilnosti posamezne besedilne skupine; za novico oz. vest je npr. 

značilna sintagma po poročanju X, za horoskop pa strokovni termini s področja astronomije in 

astrologije, npr. Sonce v ozvezdju Raka. Za opis postopka je značilna raba sedanjiških 

prvoosebnih množinskih glagolskih oblik, pojavi pa se celo tretjeosebna edninska. Uporabnik 

tako spoznava, da je uresničitev jezikovnih prvin posameznega besedila odvisna od 

komunikacijskega področja, znotraj katerega je besedilo nastalo, od teme in namena besedila 

ter dalje od ubeseditvenega načina oz. slogovnega postopka. V tretji sklop sodijo vaje in 

naloge, vezane na vsebino posameznega besedila, ki lahko dodatno utemeljijo določitev 

sporočevalnega namena ali slogovnega postopka konkretnega besedila. Četrti sklop 

predstavljajo naloge tvorjenja besedil, pri katerih želimo, da uporabnik povzame, obnovi 

izhodiščno besedilo ali tvori besedilo iste ali druge besedilne skupine. To pomeni, da praktično 
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prikaže razumevanje pridobljenega znanja. Tovrstne naloge od uporabnika zahtevajo še dvoje, 

in sicer kritičen razmislek o prebranem/slišanem/ogledanem in sodelovanje z vrstniki. Vsako 

pregledano besedilo ima povprečno od 15 do 25 trditev in okoli 4 vprašanja za vse štiri sklope. 

Število trditev in vprašanj je odvisno od dolžine besedila. 

Programiranje vaj in nalog (Verdonik idr. 2021; prim. tudi Majninger idr. 2021; Zalokar 2021) 

V fazi programiranja e-okolja smo morali razviti postopek, ki bo uporabnikom omogočal 

reševanje vseh zamišljenih vaj. Ta postopek je sestavljen iz več korakov. Najprej se morajo 

generirati primeri, ki so na voljo za reševanje. Osrednji del celotnega postopka predstavlja 

prikaz vaje in njeno reševanje. Pomembno vlogo v e-okolju ima tudi algoritem, ki skrbi za 

določanje zaporedja reševanja vaj. Na koncu je treba še ovrednotiti uporabnikove poskuse 

reševanja. Sočasno s programiranjem smo izdelali še bazo razlag, ki je uporabnikom v pomoč 

pri reševanju. 

Pravila za generiranje primerov smo določili že v fazi definiranja vaj v posameznih vsebinskih 

področjih. Glavni izziv je predstavljalo generiranje primerov za vaje, ki uporabniku ponujajo 

napačne odgovore. To so na primer naloge tipa 'Izberi pravilen odgovor' ali 'Popravi odgovor'. 

Pomembno je namreč, da napačni primeri niso preveč nesmiselni, kar bi uporabniku olajšalo 

reševanje. S tem bi se zmanjšal miselni napor uporabnika pri reševanju teh nalog, kar bi 

privedlo do upočasnjenega napredka v njegovem znanju. 

Na področjih pravopisa in slovnice smo s pomočjo gradnikov in vnaprej določenih pravil uspeli 

vzpostaviti popolnoma avtomatiziran proces, ki iz korpusa besedil tvori primere za posamezno 

vajo. S pravili smo uspeli avtomatsko tvoriti tudi pravopisno oz. slovnično napačne povedi za 

vaje, kjer je bilo to potrebno.  

Na področju frazemov in pregovorov smo primere generirali na podlagi informacij v slovarskih 

opisih. Pri tem smo spoznali, da računalnik ni zmožen tvoriti ustreznih alternativnih primerov 

za vaje, kjer so bili ti potrebni.6 Na tem mestu je namreč treba tvoriti smiselne alternative, kar 

je prezahtevno za računalniške algoritme. Da smo rešili težavo, smo zapise v slovarskih opisih 

dopolnili še z dodatnimi informacijami, ki jih računalnik uporabi pri generiranju takih primerov 

vaj.  

 
6 Npr. pri vaji, kjer je izločena ena sestavina frazema in mora uporabnik med štirimi ponujenimi odgovori izbrati 
ustreznega (primer: narediti iz muhe … – ob ustrezni sestavini slona z avtomatskim iskanjem težko dobimo 
relevantne alternativne odgovore, ki zagotavljajo tudi ustrezno zahtevnost naloge). 
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Na področju besedil se primeri nalog pogosto nanašajo na pomen obravnavanega besedila. 

Teh primerov nismo mogli tvoriti povsem avtomatsko, zato smo pri vsakem besedilu zapisali 

nekaj trditev, vprašanj in pravilnih odgovorov, na podlagi katerih lahko računalnik tvori naloge 

tipa 'Odgovori na vprašanje', 'Izberi pravilen odgovor' ali celo uporabi več vprašanj in tvori 

nalogo 'Poveži vprašanja s pripadajočimi odgovori'. S takim polavtomatskim pristopom smo 

prihranili čas, ki bi ga sicer potrebovali za ročno tvorjenje nalog, in hkrati povečali nabor vaj, 

ki se nanašajo na pomen zapisanega ali govorjenega besedila. Pri določenih trditvah in 

vprašanjih smo zapisali tudi alternativne napačne odgovore, ki se uporabljajo za tvorbo nalog, 

pri katerih mora uporabnik prepoznati oz. popraviti napačen odgovor. 

Osrednji del programiranja vaj predstavljata prikaz vaje in njeno reševanje. V tej fazi smo 

poskrbeli, da e-okolje ponuja interaktiven način reševanja, ki uporabnika spodbuja k uporabi. 

Načrtovani uporabniški vmesniki za reševanje so prilagojeni različnim napravam in potrebam 

uporabnikov. 

Programska predstavitev vaje je uporabniku prikazana v obliki spletnega uporabniškega 

vmesnika, katerega videz močno variira glede na tip naloge. Za ustrezen prikaz posameznega 

primera se uporablja podatkovni zapis primera v obliki JSON, v katerem je primer razdelan 

tako, da določa, kateri so tisti elementi, kjer bo mogoča interakcija. Iz slednjega se nato 

generira uporabniški vmesnik, kjer so v besedilo dodani vnosni elementi, določene elemente, 

kot so vejice ali besede, pa je mogoče izbrati ali jih premikati po besedilu. Prav tako ima 

uporabnik pri določenih tipih nalog na izbiro različne možnosti, sam pa se mora odločati o 

njihovi pravilnosti. Pri posebnih uporabniških vmesnikih, kot so za rešeta ali sestavljanke, so v 

zapisih primera vključeni seznami alternativnih besed ali delov povedi, tako da omogočajo 

generiranje vmesnika. V vseh vmesnikih je treba ustrezno hraniti uporabnikovo interakcijo, saj 

se poleg vnosa, kot je besedilo ali izbira, beležita tudi uporabnikovo napačno ravnanje ter čas, 

ki ga potrebuje za posamezno akcijo. Akcije se sproti beležijo in posredujejo v zaledje učnega 

sistema, kjer so ovrednotene, saj se na njihovi podlagi po logični shemi prožijo različne druge 

akcije. Logična shema se prav tako obnaša dinamično, saj so podatki zapisani v podatkih 

primera in so odvisni tudi od vrste opravila, ki ga uporabnik opravlja, prav tako pa tudi od 

uporabniškega konteksta. Vse navedeno vpliva na odziv uporabniškega vmesnika, ki lahko 

nato ponudi pomoč pri neuspešnem reševanju, ovrednoti posamezno reševanje in na koncu 
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vpliva tudi na izbor naslednjega primera za reševanje. Omenjen proces je zasnovan tako, da 

ga lahko uporabimo za prikazovanje in reševanje vaj na vseh področjih v e-okolju. Manjša 

posebnost so le vaje s področja besedil, kjer je uporabniku ob reševanju vedno na voljo še 

vpogled v izhodiščno besedilo. 

Zaporedje, po katerem se prikazujejo primeri za reševanje, je odvisno od mnogih dejavnikov. 

Vzpostavili smo sistem, ki na podlagi statističnih modelov in vnaprej določenih pravil 

adaptivno izbira vaje in primere, ki jih rešuje uporabnik. Ločimo več načinov delovanja, ki so 

odvisni od uporabniškega vnosa. Vaje in naloge lahko uporabnik rešuje samostojno; v tem 

primeru si sam izbere nabor poglavij, ki jih želi vaditi. Druga možnost je, da mu nabor za 

reševanje dodeli učitelj; pri tem učitelj izbere poglavja in tudi posamezne vaje ter naloge, ki 

jih bo uporabnik reševal. Tretji način pa predstavljajo predlogi e-okolja, ki na podlagi 

zgodovine reševanja uporabniku predlaga primerne vaje in naloge za nadaljnje utrjevanje 

znanja; znotraj izbranega načina delovanja zaporedje prikaza vaj, nalog in primerov določa e-

okolje. Pri tem upoštevamo težavnostno stopnjo, uporabnikovo starost oz. razred, ki ga 

obiskuje, in tudi njegovo uspešnost pri preteklih poskusih reševanja. Določena težavnostna 

stopnja vaje, naloge oz. primera se med uporabo e-okolja prilagaja tudi glede na uspešnost, ki 

so jo imeli uporabniki pri reševanju. Na ta način lahko avtomatično odpravimo morebitne 

človeške napake pri določanju težavnostne stopnje. 

Ko uporabnik rešuje vaje, se izvaja vrednotenje. Najprej se ovrednoti pravilnost rešitve 

posameznega primera. Nadalje se vrednoti uporabnikova uspešnost pri reševanju posamezne 

zadolžitve, npr. domače naloge. Na koncu pa e-okolje vrednoti še uporabnikovo skupno znanje 

znotraj določenega poglavja. 

Vrednotenje uporabnikovih rešitev poleg končnega odgovora upošteva še vmesne korake, 

porabljen čas in napačne poskuse. Vrednotenje lahko poteka na tri načine. Prvi način je 

samodejno vrednotenje, kjer vnaprej poznamo pravilno rešitev in jo lahko v času reševanja 

ovrednotimo. Tak način uporabniku ob reševanju daje neposredno povratno informacijo. 

Drugi način je samovrednotenje, ki izhaja iz principa navajanja možnih pravilnih odgovorov, ki 

se po reševanju prikažejo uporabniku, nato pa ta na podlagi ponujenih možnosti ovrednoti 

svoj odgovor in s tem presodi lastno uspešnost. Tega smo uporabili pri nalogah, ki imajo 

različne možne rešitve (npr. razlaga pomena frazema ali pregovora) oz. so vezane na 

uporabnikovo ustvarjalnost (raba frazemov in pregovorov). Gre za naloge, ki izhajajo iz 



 
 
 

39 
 

problemskega pristopa in pri katerih je vključeno doseganje višjih taksonomskih ravni (analiza, 

sinteza, vrednotenje). Pri tretjem načinu rešitev ovrednoti drug uporabnik, običajno v vlogi 

učitelja. Po tem načinu lahko poseže uporabnik, ki ni prepričan v svoje sposobnosti, da bi 

izvedel samovrednotenje, lahko pa ga določi tudi učitelj ob dodelitvi nalog, ki jih ni mogoče 

samodejno vrednotiti. Inovativne možnosti vrednotenja od uporabnikov zahtevajo kritično 

presojo in spodbujajo prevzemanje odgovornosti za lastno učenje oz. ustvarjajo možnosti za 

nudenje medvrstniške povratne informacije, s tem pa si učeči se pridobivajo pomembne učne 

izkušnje. 

Vrednotenje uporabnikove uspešnosti pri reševanju posamezne zadolžitve temelji na 

seštevanju ovrednotenih posameznih primerov, ki jih je uporabnik rešil v sklopu zadolžitve. Pri 

vrednotenju uporabnikovega skupnega znanja znotraj določenega poglavja v e-okolju se 

upoštevajo vsi primeri iz določene tematike, ki jih je uporabnik rešil. Rezultat vrednotenja se 

uporabniku prikaže v obliki različno obarvanih medalj in dosežkov, ki ga dodatno motivirajo k 

reševanju. Rezultat se upošteva pri določitvi težavnostne stopnje primerov vaj in nalog, ki se 

uporabniku prikazujejo med reševanjem. Vrednotenje ni izvedeno enostavno linearno, ampak 

je prožno in upošteva različno stopnjo predznanja uporabnikov. Cilj je namreč, da lahko 

uporabnik z več znanja pri določenem poglavju hitreje napreduje in ga zaključi z manj vajami 

oz. začne hitreje dobivati zahtevnejše vaje iz tega poglavja.  

 

 

Naredili smo idejni osnutek grafičnih elementov k vajam in nalogam, skladno z njihovo 

tipologijo (npr. Preveri, Ponastavi, Da, Ne; ikona za pomoč, vejica za vstavljanje in 

prestavljanje, kartice za spomin, vrtavka, rešeto, škatla; ikona za prejeta obvestila). 

Izdelali smo grafične elemente k vajam in nalogam v skladu z idejnim načrtom, npr. elementi 

za pravilno, delno pravilno, napačno. Elemente so potrdile sodelujoče učiteljice in učitelji. 
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Slika 8: Grafični elementi ob izbrani slovnični nalogi 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

V nadaljevanju smo zasnovali grafično osnovo uporabniškega vmesnika (GUI –  Graphical User 

Interface).7 Ta je bila razvita z mislijo na primarno ciljno publiko, torej najstnike in najstnice, 

upoštevajoč tematiko, sodobne oblikovalske smernice in tudi didaktična priporočila za 

uporabnike ter uporabnice z učnimi težavami, npr. izbiro pastelnega ozadja, vzpostavitev 

dobrega kontrasta med ozadjem in črkami, izbiro ustrezne pisave, ustrezne velikosti črk in 

ustreznega razmika med vrsticami. Z ikonografijo, uporabljenimi liki in elementi ter njihovo 

razporeditvijo smo skušali slediti načelom intuitivne rabe učnega e-okolja. 

 

3.2.6 Baza znanja 

 

Baza znanja je vezana na vsa v projektu obravnavana področja (tj. pravopis, slovnico, frazeme 

in pregovore ter besedila). Gre za definicije/razlage/nazorna pojasnila jezikoslovnih pojmov, 

ki so približana ciljnemu uporabniku, tj. osnovnošolcem od 6. razreda in srednješolcem. 

 
7 V tem delu smo sodelovali z Andrejo Kramberger, s. p. 
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Razlage se prikazujejo sproti ob reševanju vaje ali naloge, zbrane pa so tudi na posebnem 

mestu v e-okolju – v zavihku Znanje.  

 

Pri reševanju vaj in nalog lahko učeči se s klikom na ikono z vprašajem, ki je ves čas prisotna v 

zgornjem desnem kotu e-okolja, dobi razlago, ki jo v nekem trenutku potrebuje. Razlaga je 

najprej na voljo v krajši obliki in se prikaže v desnem delu okna ob primeru, ki ga uporabnik 

rešuje, dodana pa je povezava na daljšo razlago s primeri in ponazoritvami. Od slednje vodijo 

povezave tudi k sorodnim temam ali k izbranim relevantnim razlagam drugod na spletu. Prim. 

sliki 9 in 10. 

 

Slika 9: Dostop do krajše razlage ob reševanju vaje 

Vir: Slovenščina na dlani 
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Slika 10: Dostop do daljše razlage v zavihku Znanje 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

Tehnično so razlage izvedene v obliki baze s 62 razlagami za pravopisne teme, 67 razlagami za 

slovnične teme, 39 razlagami za frazeme in pregovore ter 66 razlagami za besedila. Vsaka 

razlaga ima identifikatorje, ki določajo, pri katerih vajah naj se prikazuje. Razlage so 

sistematično urejene in dostopne tudi pod zavihkom Znanje, do katerega ima uporabnik 

dostop z osnovne strani.  
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Slika 10: Kazalo razlag 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

Več o pripravi razlag v člankih Izdelava razlag za pravopisni in slovnični vsebinski sklop (Valh 

Lopert, Antloga 2021: 23–30), Paremiologija v bazi znanja: o pregovorih in sorodnih izrazih 

(Meterc 2021). 

 

3.2.7 Didaktični del 

 

Eden izmed temeljnih ciljev projekta je bil tudi priprava smernic in strategij na področju 

prožnih oblik učenja in poučevanja. Učno e-okolje namreč spodbuja inovativne in prožne učne 

pristope ter razvoj novih metod poučevanja slovenščine.8 Na temo prožnih oblik učenja in 

poučevanja ter strategij za njihovo izvajanje smo objavili dva članka, in sicer Učno e-okolje 

Slovenščina na dlani v kontekstu prožnih oblik učenja in poučevanja (Pulko in Ulčnik 2021) ter 

 
8 Učiteljice in učitelje slovenščine, ki so sodelovali v projektu, smo na izobraževanju, izvedenem aprila 2020, 
seznanili z izdelanimi smernicami in strategijami, vezanimi na delo z našim učnim e-okoljem. V šolskem letu 
2020/21 so sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi sprejete strateške ukrepe uvajali v učni proces pri predmetu 
slovenščina. 
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Strategije za izvajanje prožnih oblik učenja in poučevanja s pomočjo učnega e-okolja 

Slovenščina na dlani (Pulko in Ulčnik 2021a). 

Kot prožne oblike učenja in poučevanja pojmujemo sistem poučevanja in učenja, v katerem 

imajo učeči se možnost, da (lahko) del učenja opravijo tudi izven šolskega okolja. Prožne oblike 

učenja in poučevanja omogočajo prilagajanje izvedbe učnih programov ob upoštevanju zahtev 

učnega programa ter pričakovanih učnih izidih, opredeljenih z učnimi načrti in katalogi znanj. 

Ob upoštevanju teh izhodišč smo pri pripravi e-okolja Slovenščina na dlani ustrezno prilagodili 

tudi metode in oblike poučevanja in učenja. Tako se v proces učenja in poučevanja lahko 

vključuje tudi druge oblike učenja, kot so raziskovalno in problemsko učenje, skupinsko in 

projektno delo v različnih učnih okoljih.  

Naše učno e-okolje upošteva raznolikosti učečih se in vključuje vse dimenzije individualnosti 

(različne stile spoznavanja, različne učne tipe, potrebe, motivacijo, predhodno znanje in 

izkušnje). Načrtovanje in izvedba učenja, pri katerem je v ospredju učeči se z razvijanjem svojih 

potencialov, mora biti osredinjena na razvoj samoregulacije učenja: načrtovanje učenja, 

proces učenja ter refleksijo. Zato smo pri snovanju učnega e-okolja Slovenščina na dlani 

upoštevali različne učne stile; osredinjenost učnega procesa na učečega se, saj je zasnova e-

okolja takšna, da je občutljiva za individualne razlike med učenci in učenkami ter dijaki in 

dijakinjami, s tem pa olajša delo učitelju, učiteljici pri načrtovanju individualizacije in 

diferenciacije (tudi z možnostjo prilagoditve e-okolja učečim se s posebnimi potrebami in 

učečim se z učnimi težavami); elemente formativnega spremljanja kot prožne oblike učenja in 

poučevanja; avtentične oblike dela kot prožne oblike učenja in poučevanja ter izkustveno 

učenje kot prožno obliko učenja in poučevanja. 

Spoznanja o učnih stilih so pomembna za učitelja, učiteljico in učečega se, vendar to spoznanje 

še ni splošno uveljavljeno. 

Prilagajanje posameznikom, posameznicam je na prvem mestu, vendar od učitelja, učiteljice 

ni mogoče pričakovati, da bi vsakemu učencu omogočil okolje in podporo pri učenju, ki bi 

vsakemu posebej najbolj ustrezalo. Učno e-okolje Slovenščina na dlani tovrstno 

individualizacijo učitelju, učiteljici bistveno olajša; omogoča izkustveno učenje in poučevanje, 

poleg individualne oblike dela pa omogoča tudi delo v dvojicah in skupinsko delo. Učenca 
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postavlja v središče učenja in spodbuja učenje na vseh ravneh in v vsakem trenutku. Tako učeči 

se lahko soorganizirajo in sooblikujejo pouk, učenje tako, da jim ta/to kar najbolj ustreza. 

Stopnja odgovornosti učencev za učenje je povezana z njihovo starostjo.  

Učno e-okolje Slovenščina na dlani upošteva učne potrebe učečega se tudi z diferenciacijo 

učnih vsebin in z dostopnostjo svetovalne podpore (namigi, razlage, baza znanja, učitelj, 

učiteljica). Pri tem so upoštevani učni cilji, predpisani v učnih načrtih in katalogih znanj. 

E-okolje Slovenščina na dlani omogoča in zagotavlja osredotočenost učnega procesa na 

učenca za večjo diferenciranost in individualiziranost prav s pomočjo prožnih oblik učenja in 

poučevanja (Pulko, Ulčnik 2021). 

Slovenščina na dlani omogoča in spodbuja diferenciacijo in individualizacijo učenja ter 

poučevanja, in sicer na naslednje načine: 

− z uporabo sodobnih, inovativnih, fleksibilnih metod in načinov poučevanja, učenja in        

ocenjevanja (npr. delo v manjših skupinah; e-učenje, problemsko učenje, učenje na 

daljavo, samostojno delo),9 

− z različnimi nalogami na vseh področjih uvaja in razvija sodobne, inovativne, fleksibilne 

učne metode (s podporo IKT), ki učečim se omogočajo čim bolj samostojno, 

samoregulirano in prilagojeno učenje, 

− z večjo izbirnostjo vsebin, vaj, nalog, 

− z uporabo predhodno pridobljenega znanja (predznanja) in izkušenj v procesu učenja, 

− z diferenciacijo vsebin in učnih ciljev glede na učne potrebe učečih se glede na različne 

stopnje izobraževanja, 

− s povezanostjo aplikativnega in temeljnega znanja v problemskih in raziskovalnih 

oblikah učenja, 

− z mentorskim, medvrstniškim delom (zagotavljanje pomoči ter svetovanje učencem, 

učenkam), 

− s prilagojenostjo e-okolja učencem, učenkam s posebnimi potrebami in učencem, 

učenkam z učnimi težavami (v fazi zasnove so bila podana didaktična priporočila za e-

 
9 Prim. članek Po inovativni poti do znanja (Pulko in Zemljak Jontes 2018). 
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okolje, s posebnim ozirom za uporabnike z učnimi težavami; dokument z navodili in  

priporočili je bil pripravljen tudi za grafičnega oblikovalca e-okolja). 

 

Učno e-okolje je zasnovano tako, da zagotavlja enake možnosti za vse učeče se prav z uporabo 

prožnih načinov učenja in poučevanja ter omogoča dostopnost do nalog, gradiv tudi učečim 

se iz socialno šibkejšega okolja in otrokom s posebnimi potrebami; veliko prednost pa lahko 

predstavlja tudi  pri vključevanju in omogočanju učne uspešnosti učečim se iz oddaljenih okolij, 

dolgotrajno bolnim otrokom in učečim se s statusom (športnik, športnica) v učni proces 

(možnost, da se v učni proces vključi na daljavo). 

Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, 

saj učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje in jih uči načrtovati svoje 

učenje na osnovi že doseženih ciljev, postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa, 

spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje, je zelo občutljivo za individualne razlike med 

učenci, učenkami, vključno z njihovim predhodnim znanjem, razvija vrednotenje, usklajeno s 

cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne 

dosežke (Holcar Brunauer idr. 2019). 

Pet ključnih elementov formativnega spremljanja: nameni učenja in kriteriji uspešnosti, 

dokazi, povratna informacija, vprašanja v podporo učenju, samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje (Holcar Brunauer idr. 2019). 

Formativno spremljanje temelji na večji vključenosti učečih se v načrtovanje učenja, kar 

pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Učenci in učenke z učiteljevo pomočjo načrtujejo 

svoj osebni cilj, nato pa s pomočjo povratnih informacij ta cilj tudi dosežejo. Ob tem 

uresničujemo tako načelo individualizacije za vsakega posameznika, posameznico, pristop pa 

omogoča tudi uresničevanje diferenciacije, upoštevajoč zmožnosti in sposobnosti učencev in 

učenk. Formativno spremljanje namreč učencem in učenkam omogoča, da dosežejo 

zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi, pri tem pa ves čas 

ugotavljamo kje v procesu učenja se posameznik nahaja; kam gre; kaj bo storil, ko bo do tja 

prišel. Tak pristop je zelo primeren, saj izhaja iz učenčevega predznanja, z njim razvijamo 

učenčeva močna področja, spodbujamo šibka področja, učenci in učenke sooblikujejo učni 
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proces, omogoča večjo motivacijo in samostojnost, omogoča večjo aktivnost učencev in 

učenk. 

Naše učno e-okolje to omogoča; to so na prvih izobraževanjih poudarili tudi učitelji in 

učiteljice, ki formativno spremljanje že izvajajo. Učenje je lahko zasnovano tudi socialno in 

sodelovalno. Učeči se znanje lahko izkazuje na različne načine, ob tem pa je zasnova našega e-

okolja takšna, da je občutljiva za individualne razlike med učenci in učenkami, s tem pa olajša 

delo učitelju, učiteljici pri načrtovanju individualiziranega in diferenciranega pristop. 

Učno e-okolje Slovenščina na dlani je zasnovano tako, da omogoča sooblikovanje kriterijev (kaj 

se bomo učili, zakaj/čemu se bomo učili, kako bomo vedeli, da nam je uspelo). S 

sooblikovanjem kriterijev učence, učenke spodbujamo k razvijanju samousmerjanja 

(razvijanje spretnosti komuniciranja – dajejo in prejemajo povratne informacije, postajajo bolj 

samozavestni, razvijajo pozitiven odnos do učenja). 

Pri tem sta pomembna tudi samovrednotenje in samorefleksija. 

Pri soooblikovanju kriterijev uspešnosti je pomembno, da učeči se vidi tudi različne primere, 

npr. besedil, kar naše učno e-okolje omogoča; tako npr. učečemu se pokažemo ob različnih 

tipih nalog, reševanju problemov dobre primere, pomanjkljive primere ter dobre in slabe 

primere. 

Dokazi so viri, zbirke podatkov in ugotovitev, ki se nanašajo na procese učenja in dosežke 

učencev in učenk. Zbiranje teh učitelju, učiteljici omogoča vpogled v razumevanje in učenje 

učencev in učenk. Na osnovi tega so mogoče prilagoditve, izbira raznolikih dejavnosti, 

individualizacija in diferenciacija. 

V našem učnem e-okolju so pomembni dokazi vse oblike izdelkov učencev in učenk (rešitve 

nalog, pisni izdelki ...), ki tudi sicer v formativnem spremljanju veljajo za najpomembnejše 

dokaze, in dokazi, ki izhajajo iz opazovanj, kar omogoča portfolio vsakega posameznega 

učenca, učenke, ki samodejno nastaja kot arhiv rezultatov za učitelja, učiteljico. 

Pri dokazih je izrednega pomena sprotno spremljanje in hitra povratna informacija, zasnova 

učnega e-okolja pa vse to zagotavlja v sklopu pravopisa in slovnice, v določeni meri tudi v 

sklopu frazeologije in besedil. 
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Dokazi kot taki tako učečemu se, učeči se na eni strani kakor učitelju, učiteljici na drugi strani 

omogočajo ugotavljanje skladnosti ali razkoraka med obstoječim in želenim učnim dosežkom 

in obema dajejo neposredno takojšnjo sprotno povratno informacijo. 

Zbrani dokazi so pomembne smernice za učitelja, učiteljico glede prilagajanja, usmerjanja 

učečega se za nadaljnje delo, sicer pa je samo učno e-okolje zasnovano tako, da šele izkazano 

znanje na določeni taksonomski stopnji omogoča prehod na višjo taksonomsko stopnjo;  

O kakovostnem pouku (učenju in poučevanju) govorimo, kadar je v njem prisotna večsmerna 

povratna informacija, in sicer od učitelja, učiteljice k učencu, učenki (pomoč pri namenih 

učenja), od učenca, učenke k učencu, učenki, od učenca, učenke k učitelju, učiteljici (v slednji 

učenec, učenka, učitelju, učiteljici izrazi svoje potrebe in na podlagi teh sledi načrtovanje 

poučevanja in učenja, kar naše učno e-okolje omogoča). 

Kakovostna povratna informacija je pravočasna in primerno pogosta (nižje taksonomske 

stopnje – povratne informacije sledijo takoj; višje taksonomske stopnje – takrat, ko učenec, 

učenka preneha razmišljati, ker ne ve, kako naprej); je razumljiva, jasna in povezana z nameni 

učenja ter kriteriji uspešnosti; je konkretna, specifična in uporabna; vsebuje predlog, kako 

izboljšati dosežek oz. izdelek: a) opomnik (za zelo sposobne učence, učenke); b) usmerjanje 

(za učence, učenke, ki potrebujejo več podpore, npr. v obliki vprašanj); c) primer ali namig 

(zelo primerno za vse učence, učenke, posebej za tiste z učnimi težavami). 

Tudi pri dajanju kakovostne povratne informacije naše učno e-okolje Slovenščina na dlani sledi 

vsem priporočilom, saj kakovostne povratne informacije izboljšajo učenje; so povratne 

informacije nujna sestavina samoregulacijskega učenja; na učne dosežke učencev najmočneje 

vplivajo povratne informacije, ki prihajajo od učencev k učitelju; sporočajo mu, kaj učenci 

vedo, kako razumejo, kje delajo napake, česa ne razumejo in kdaj niso zavzeti; takrat sta 

poučevanje in učenje usklajena in imata moč.  

Kakovostno znanje pomeni poglobljeno razumevanje idej in procesov, tj. zmožnost uporabe 

pojmov za prepoznavo, oblikovanje ali preverjanje sklepov in razlag. Temeljna vprašanja 

presegajo razumevanje dejstev in pojavov; tako naj bi učenci in učenke prišli do temeljnega 

razumevanja (uresničevanje splošnih ciljev). 
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Učno e-okolje Slovenščina na dlani spodbuja in razvija tudi samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje. 

Samovrednotenje je zmožnost realne presoje lastne uspešnosti. To sestoji iz dveh korakov: 

– učenci, učenke pregledajo dokaze o doseganju namenov učenja, jih analizirajo in 

primerjajo s kriteriji uspešnosti; 

– samostojno sprejemajo odločitve: o tem, v kolikšni meri so dosegli namene učenja, o 

kakovosti svojega načina učenja, o nadaljnjih korakih, ki so potrebni za doseganje ciljev, 

o spremembah v načinu učenja, ki jih bodo naredili. 

Če to izpeljejo sošolci in sošolke ter učečemu se, učeči se dajo povratno informacijo, govorimo 

o vrstniškem vrednotenju.  

Samovrednotenje naj poleg vrednotenja dosežkov vključuje tudi vrednotenje kakovosti učenja 

(pot do kakovostnih dosežkov je kakovostno učenje).  

Vrstniško vrednotenje naj izhaja iz sodelovalnega učenja in drugih oblik skupinskega dela (torej 

posredne učne oblike), pri čemer so pomembne informativne in vzpodbudne povratne 

informacije. S tem razvijamo zmožnost učenja iz izkušenj (tudi iz napak). 

Pri samovrednotenju lahko kot učinkovito strategijo uporabimo strategijo VŽN10 kot orodje za 

samoevalvacijo: Dobro obvladam ... Deloma obvladam ... Naučiti se moram še ... 

Učno e-okolje Slovenščina na dlani vsebuje veliko avtentičnih nalog in oblik dela. Avtentične 

oblike preverjanja in ocenjevanja od učencev, učenk zahtevajo uporabo znanja in spretnosti 

za reševanje resničnih problemov (upoštevajoč razvojno stopnjo učečega se). Osnovne 

značilnosti teh nalog: so realistične; zahtevajo razmislek, spodbujajo inovativnost; zahtevajo 

kritično razmišljanje učencev, učenk o lastnem delu (odkrivanje močnih in šibkih področij); 

avtentični izzivi so podobni dejanskim problemskim situacijam, zato so smiselni in vredni 

truda. 

Vodilo pri snovanju avtentičnih nalog je vprašanje: Kako bi določen problem izgledal v realnem 

življenju? Izkustveno učenje je proces, pri katerem se znanje ustvarja preko transformacij 

izkušenj. Govorimo o štiristopenjskem modelu, ki zajema konkretno izkušnjo, razmišljujoče 

 
10 Strategija VŽN izhaja iz treh ključnih vprašanj: Kaj vemo? Kaj želimo izvedeti? Kaj smo se naučili?  
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opazovanje in refleksijo, oblikovanje abstraktnih konceptov in posplošitev, preskušanje teh 

konceptov v določenih razmerah. 

Metode izkušenjskega učenja dejavno in neposredno vključijo udeležence, udeleženke v učni 

proces, kar spodbuja motivacijo, dviga zavzetost, poveča empatijo. Učeči se spreminja 

ustaljena stališča, povezovanje prej ločenih vidikov.  

Izkustveno učenje omogoča učencu, učenki, dijaku, dijakinji izgradnjo poglobljenega 

razumevanja učne snovi in izražanje ustvarjalnosti ter ga, jo spodbuja k razvoju raznovrstnih 

veščin, osnovnih miselnih veščin, kot so primerjanje, razvrščanje, posploševanje, 

opredeljevanje, sklepanje, analiziranje, raziskovanje, veščin kritičnega mišljenja – analiza 

argumentov, preverjanje hipotez, pravilna raba jezika, komunikacijskih veščin – poslušanje, 

vzpostavljanje dvogovora, izražanje stališč, mnenj. Z izkušenjskim učenjem lahko 

uresničujemo širok spekter vzgojno-izobraževalnih ciljev tako na področju kognitivnega kot 

čustvenega razvoja posameznika, posameznice. Učenci, učenke, dijaki, dijakinje s pomočjo 

učiteljevih, učiteljičinih navodil, smernic samostojno, domiselno in ustvarjalno, z miselnimi 

postopki predstavljajo dano situacijo, ustvarjajo razpravo, rešujejo nastale težave in usvajajo 

snov.  

Učno e-okolje Slovenščina na dlani omogoča prožne oblike učenja in poučevanja ter vključuje 

učne metode in pedagoške prakse, pri katerih je v ospredju vključevanje novih tehnologij z 

možnostjo nenehnega dostopa do učnih virov, individualizacija oz. prilagajanje zmožnostim in 

potrebam uporabnikov, uporabnic ob upoštevanju njihovih specifik, spontano učenje, 

problemski pristop, kritično in ustvarjalno razmišljanje, analitično-sintetično razmišljanje, 

reševanje problemov.  

Vključeni so modeli skupnega in družbenega učenja, omogočena je uporaba in ustvarjanje 

povezane učne skupnosti (mreženje). Vse dejavnosti so sistematično zastavljene ter 

horizontalno in vertikalno povezane. Učno e-okolje omogoča učenje kogar koli, kjer koli in 

kadar koli, s čimer pripomore k zvišanju jezikovne zmožnosti in povečanju usposobljenosti 

učečih se za uporabo digitalnih virov in orodij, posledično pa k dvigu njihovih splošnih 

zmožnosti. Učečim se so v e-okolju na voljo številne vaje in naloge za področje pravopisa, 

slovnice, frazeologije in besedil. S pomočjo postopkov avtomatskega zajemanja iz obsežnih 

zbirk se vsakemu uporabniku, uporabnici prikazujejo drugačni primeri, na podlagi katerih vadi 



 
 
 

51 
 

določeno učno snov. Po potrebi dobi tudi namige za reševanje, v primeru večjih težav pa krajše 

oz. daljše razlage (slednje so z ustreznimi ponazoritvami dostopne tudi v samostojnem zavihku 

Znanje).  

Vaje za slovnico in pravopis izhajajo iz cilja, da omogočajo urjenje tistih znanj iz slovnice in 

pravopisa, ki se pri učencih kažejo kot šibke točke pri pisanju besedil v slovenskem jeziku in 

zaradi katerih učenci pri pisanju delajo pravopisne ter slovnične napake. S tem sledimo viziji, 

da bo izdelano e-okolje podpiralo praktične veščine pisanja v slovenskem jeziku. Kot tako bo 

e-okolje dopolnjujoč pripomoček k obstoječim didaktičnim priročnikom za slovenski jezik. 

Naslednji cilj je, da so te vaje izbrane tako, da lahko uporabniki tudi brez poseganja in vodenja 

učitelja sami uporabljajo e-okolje. S tem omogočimo čim bolj samostojno uporabo e-okolja, 

po drugi strani pa tudi razbremenimo učiteljice in učitelje. Iz tega cilja sledi, da e-okolje 

vključuje: 1) visoko stopnjo avtomatizacije in individualizacije vaj (tj. računalnik zna 

uporabnike voditi skozi sistem vaj in nalog tako, da hitro preidejo tiste vaje in naloge, pri 

katerih nimajo težav, ter več časa posvetijo svojim šibkim točkam); 2) avtomatsko povratno 

informacijo o uspešnosti opravljenih vaj in nalog (uporabnikom ni treba čakati na povratne 

informacije o uspešnosti, ampak jih dobijo sproti, učiteljice in učitelji pa lahko enostavno in 

hitro sledijo delu in napredku učečih se). 

V sklopu frazeologije pripravljamo naloge, vezane na podobo, pomen in rabo frazemov ter 

pregovorov, dodajamo tudi naloge, usmerjene v raziskovanje in ustvarjanje, pri besedilih pa 

naloge, ki izhajajo iz zbranih primerov avtentičnih pisnih in govorjenih besedil ter so v osnovi 

vezane na razumevanje in kritično sprejemanje besedil ter usvajanje znanja na področju 

posameznih besedilnih skupin. Obema sklopoma je skupno, da so naloge v določeni meri 

avtomatizirane in omogočajo takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti reševanja (podobno 

kot pri pravopisu in slovnici), v določeni meri pa ustvarjalne (odprti tip nalog), kar pomeni, da 

ne moremo vnaprej predvideti vseh možnih rešitev. V primerih, ko ni enoznačnih odgovorov, 

so na voljo možni pravilni odgovori, na podlagi katerih lahko učeči se sprva samoovrednoti 

svoj odgovor, kasneje pa dobi še povratno informacijo vrstnika, vrstnice (medvrstniško 

vrednotenje) ter učitelja, učiteljice. Tudi v teh sklopih so pomemben del strokovne podpore in 

pomoči pri reševanju ter napredovanju namigi in jasne, pregledne ter dobro ponazorjene 

razlage. 
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Z e-okoljem Slovenščina na dlani ima vsak svojo lastno izkušnjo, saj se e-okolje prilagaja 

posameznikovemu predznanju in iz njega izhaja. Napredovanje je prav tako vezano na 

posameznega uporabnika, uporabnico, omogočen pa je tudi statističen pregled nad rezultati, 

dosežki, napredkom. Vse vaje in naloge v e-okolju temeljijo na avtentičnih zgledih, zajetih iz 

korpusov oz. zbirk, ki smo jih pripravili v okviru projekta (MAKS, BERTA in FRIDA), ter težijo k 

problemski zasnovi v realnih okoliščinah, torej v vsakdanjem življenju. S tem skušamo osmisliti 

učenje, obenem pa zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo in tako učeče se dodatno 

motivirati za učenje s pomočjo našega učnega e-okolja. 

V projektu smo na podlagi specifik učnega e-okolja Slovenščina na dlani začrtali smernice in 

zasnovali strategije za izvajanje prožnih oblik učenja in poučevanja. V strateškem dokumentu 

smo v sodelovanju z učiteljicami in učitelji slovenščine z vzgojno-izobraževalnih zavodov, 

vključenih v projekt, dokončno opredelili strategije prožnih oblik učenja, ki so jih učiteljice in 

učitelji v šolskem letu 2020/21 uvajali v učni proces pri predmetu slovenščina. Določili smo 

načine vključevanja prožnih oblik učenja v pouk in izpostavili specifike ter prednosti učnega e-

okolja Slovenščina na dlani. Osnova za izvajanje strategij je bil sprejem strateškega dokumenta 

na posameznih VIZ, in sicer z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21.11 Uspešna 

izvedba strategij prožnih oblik učenja na posameznih VIZ se upošteva kot rezultat projekta. 

Strategije prožnih oblik učenja pri pouku slovenščine so usklajene z učnimi načrti in zajemajo: 

– doseganje ciljev pri predmetu slovenščina z rabo učnega e-okolja Slovenščina na dlani; 

– spodbujanje učenja z vključevanjem informacijskih tehnologij pri posameznih učnih 

aktivnostih in delo z informacijskimi tehnologijami pri posameznih učnih aktivnostih 

(doseganje ciljev pri predmetu slovenščina z rabo računalnikov, tablic in pametnih 

telefonov; pri slednjih naj bo ta raba občasna in smiselna, osmišljena, zlasti pri delu v 

dvojicah ali v manjših skupinah), s tem pa razvijanje digitalne zmožnosti ter hitrejše in 

kakovostnejše doseganje učnih ciljev; 

 
11 Za sprejem dokumenta je veljala objava na spletni strani vzgojno-izobraževalnega zavoda ali izjava o sprejetju 
strategije z datumom sprejema in podpisom odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, dostavljena 
izvajalcu projekta. 
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– ozaveščanje o odgovornem poseganju v splet, iskanje informacij o jezikovnih 

vprašanjih na spletu, prepoznavanje kakovostnih spletnih strani z informacijami o 

jezikovnih vprašanjih;  

– reševanje jezikovnih zadreg z rabo ustreznih jezikovnih priročnikov v e-obliki 

(pravopisni, slovnični, slovarski priročniki v e-obliki); 

– spodbujanje samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja (kritičen razmislek o 

ustreznosti odgovorov, sposobnost primerjanja odgovorov …);  

– spodbujanje sodelovalnega učenja (razvijanje empatije …);  

– izvajanje formativnega spremljanja v okviru učnega e-okolja Slovenščina na dlani 

(takojšnja povratna informacija, samodejna obdelava podatkov, statistika rezultatov, 

dosežkov …). 

Strategije v širšem smislu pripomorejo k razvijanju digitalnih zmožnosti in k hitrejšemu ter h 

kakovostnejšemu doseganju učnih ciljev. 

Načini vključevanja prožnih oblik učenja v pouk slovenščine so vezani na vključevanje smernic 

za delo z učnim e-okoljem Slovenščina na dlani v učni proces. Nanašajo se na: 

– vključevanje informacijske tehnologije, delo z računalniki, s tablicami ali pametnimi 

telefoni (hitro in učinkovito posredovanje podatkov), 

– spodbujanje sodelovalnega učenja, 

– občasno in premišljeno spodbujanje samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja 

(kritičen razmislek o ustreznosti odgovorov, sposobnost primerjanja odgovorov …), 

– izvajanje formativnega spremljanja (samodejna obdelava podatkov, statistika 

rezultatov, dosežkov …). 

Specifike in prednosti učnega e-okolja Slovenščina na dlani12 

E-okolje Slovenščina na dlani je prosto dostopno, prilagojeno za delo preko spletnih 

brskalnikov z računalniki, s tablicami in pametnimi telefoni.  

 
12 Povzeto po Ulčnik, Krajnc Ivič, Pulko, Šek Mertük, Ojsteršek, Verdonik 2017. 
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Z njim lahko vadijo in se učijo tudi osebe s posebnimi potrebami, zagotavlja namreč enake 

možnosti za vse in spodbuja enakost med različnimi potrebami učečih. 

E-okolje predstavlja odziv na potrebe učiteljev, učiteljic in učencev, učenk ter delovnega trga, 

prilagoditev izobraževalnega sistema novim potrebam, značilnostim družbe in omogoča 

vseživljenjsko izobraževanje.  

Vključuje izdelavo zalednih korpusov, ki temeljijo na aktualnih, pravopisno-slovnično ustreznih 

besedilih, povezanih z interesi ciljne skupine. Na korpus je vezana izdelava samostojno 

delujočih učnih e-orodij, namenjenih avtomatskemu tvorjenju in pregledovanju pravopisno-

slovničnih, leksikalnih in besedilnih vaj, prilagojenih zmožnostim in predznanju učečih se, 

opremljenih z bazo znanja in ustreznimi razlagami. 

S svojo zasnovo predpostavlja dvig motiviranosti uporabnikov, uporabnic za učno snov in 

izvajanje vaj, nalog. Motiviranost podpiramo tudi s privlačnim grafičnim oblikovanjem in z 

dodajanjem elementov računalniških iger ter s prilagoditvijo vaj predznanju uporabnikov, 

uporabnic.  

Elektronski vmesnik za vaje omogoča individualno in skupinsko delo ter je prilagojen dvema 

tipoma uporabnikov, uporabnic: 1) učiteljem, učiteljicam in 2) učencem, učenkam oz. dijakom, 

dijakinjam. Prvi imajo na voljo funkcionalnosti ustvarjanja skupin, določanja nalog 

posameznikom, posameznicam ali vsem v skupini, vpogled v izvajanje nalog in uspešnost 

vsakega posameznega učenca, učenke ali skupine, vpogled v statistiko ipd. Skrbniški vmesnik 

za učitelje, učiteljice omogoča generiranje vprašanj, izbiro vsebin in spremljanje napredka 

učečih se. Učeči se imajo na voljo funkcionalnosti izvajanja nalog, predpisanih s strani skrbnika, 

skrbnice, izvajanja nalog po lastni izbiri, vpogled v rezultate svojih nalog, statistiko itd. 

Upoštevane so učne vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila od 6. razreda do 

zaključnega letnika srednjih šol. Z učnim e-okoljem so doseženi cilji, po katerih nacionalno 

pomemben predmet slovenščina omogoča razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega 

učenja, učinkovitega sporazumevanja v slovenskem (knjižnem) jeziku, socialno, kulturno, 

estetsko in medkulturno zmožnost, učenje učenja, informacijsko in digitalno pismenost, 

samoiniciativnost, kritičnost, analitične sposobnosti, podjetnost in ustvarjalnost.  
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E-okolje učiteljem, učiteljicam bistveno olajša delo, ponuja nabor kakovostnih e-orodij za 

različne dejavnosti z učenci, učenkami, in sicer kjer koli in kadar koli, ne samo v šolskem okolju. 

E-okolje od učiteljic in učiteljev ne zahteva posebnega časa za pripravo, v veliki meri omogoča 

takojšnjo povratno informacijo o učenčevi uspešnosti, ki je ovrednotena kvantitativno in 

kvalitativno.  

Upoštevane so učne metode in pedagoške prakse, pri katerih je v ospredju vključevanje novih 

tehnologij z možnostjo nenehnega dostopa do učnih virov, individualizacija oz. prilagajanje 

zmožnostim in potrebam uporabnikov ob upoštevanju njihovih specifik, spontano učenje, 

problemski pristop, kritično in ustvarjalno razmišljanje, analitično-sintetično razmišljanje, 

reševanje problemov in podjetnost. Vključeni so modeli skupnega in družbenega učenja, 

omogočena je uporaba in ustvarjanje povezane učne skupnosti (mreženje). 

Vse dejavnosti so sistematično zastavljene ter horizontalno in vertikalno povezane.  

Učno e-okolje teži k zvišanju jezikovne zmožnosti in povečanju usposobljenosti učencev, 

učenk, dijakov, dijakinj za uporabo digitalnih virov in orodij, posledično pa k dvigu njihovih 

splošnih zmožnosti. S spodbujanjem aktivnega vključevanja uporabnikov, uporabnic in prožnih 

oblik učenja se lahko izboljšajo možnosti posameznikov, posameznic za uspešno vključevanje 

v družbo in na trg dela; omogočeno je pridobivanje spretnosti, ki olajšajo delovanje v sodobni 

informacijski družbi in zagotavljajo prilagodljivost na spreminjajoče se zaposlitvene potrebe. 

 

 

3.3 Izobraževanje učiteljic in učiteljev slovenščine 

 

Skladno z načrtom dela smo pripravili in izvedli devet izobraževanj za učiteljice in 

učitelje. Pripravili smo gradiva in učiteljice ter učitelje usposabljali za delo z e-orodji. Seznanjali 

smo jih z inovativnimi učnimi pristopi in metodami poučevanja slovenščine ter s strokovnimi 

novostmi. Usposobili smo jih za delo z učnim e-okoljem Slovenščina na dlani. 
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– Leto 2017 

Prvo izobraževanje za učitelje in učiteljice v projektu sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov (VIZ) je bilo izvedeno decembra 2017 na posameznih šolah. Namen je bil predstaviti 

slovenistični, didaktični in jezikovnotehnološki koncept oz. idejno zasnovo inovativnega 

interaktivnega učnega e-okolja, predstaviti prototip učnega e-okolja in preizkusiti njegovo 

delovanje ter sodelujoče podrobneje seznaniti s projektnimi aktivnostmi in terminskim 

načrtom. V diskusiji in s pomočjo zasnovane ankete smo pridobili prve povratne informacije. 

O rezultatih sta v monografiji Slovenščina na dlani 1 poročala Iztok Kosem (2018) in Ines Voršič 

(2018). 

Gradivo z izobraževanja je dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf  

Fotografije in kratka poročila so zabeležena med dogodki: http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/dogodki/  

4. 12. 2017 je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Ormož. Vodja projekta Natalija Ulčnik in 

koordinatorica za stike s šolami Polonca Šek Mertük sta se srečali z učiteljico slovenščine 

Aleksandro Štih. 

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica je izobraževanje potekalo 13. 12. 2017. Izobraževanje sta izvedli 

Natalija Ulčnik in Melita Zemljak Jontes, udeležili pa sta se ga učiteljici slovenščine Gordana 

Kenda Kozinc in Tatjana Hafner. 

Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško sta 13. 12. 2017 v okviru izobraževanja obiskali Natalija 

Ulčnik in Melita Zemljak Jontes. Sprejel ju je ravnatelj Marko Sajko in učiteljici slovenščine 

Dragica Brinovec in Mojca Povše. 

6. 12. 2017 je izobraževanje potekalo na Prvi gimnaziji Maribor. Članici projekta Natalija Ulčnik 

in Darinka Verdonik sta se srečali z učiteljico slovenščine Tjašo Markežič. 

8. 12. 2017 je potekalo izobraževanje na OŠ Vipava (sodelujeta Nives Vidic in Livija Lango) ter 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (sodelujeta Petra Kodre in Peter Avbar). Izobraževanje sta izvedli 

Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
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Na ŠC Rogaška Slatina je izobraževanje potekalo 8. 12. 2017. Z ravnateljico in učiteljico 

slovenščine Dubravko Berc Prah se je srečala koordinatorica za področje slovenistike in 

jezikoslovja Mira Krajnc Ivič. 

11. 12. 2017 je bilo izobraževanje izvedeno na Gimnaziji Ljutomer. S sodelujočima učiteljicama 

slovenščine, Katjo Peršak in Tanjo Bigec, sta se srečali Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük. 

Na OŠ Pesnica je izobraževanje potekalo 12. 12. 2017. Z ravnateljem in učiteljico mag. Gordano 

Rodinger sta se srečali Darinka Verdonik in Simona Pulko. Izobraževanju sta se pridružili še 

Tatjana Dvoršak in Mihaela Fike (učiteljici slovenščine). 

14. 12. 2017 je izobraževanje potekalo na OŠ Naklo. Član projekta Iztok Kosem se je srečal z 

učiteljico slovenščine Jasno Zupan. 

14. 12. 2017 je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Tolmin. S profesoricama Milico Rutar in 

Marto Rutar sta se srečali Polonca Šek Mertük in Ines Voršič. 

15. 12. 2017 je koordinatorica za področje slovenistike in jezikoslovja Mira Krajnc Ivič izvedla 

izobraževanje na ŠC Postojna (enota: Gimnazija Ilirska Bistrica). Delo za projekt koordinira 

učiteljica slovenščine Mateja Rebec Hreščak. 

Na OŠ Vižmarje Brod se je izobraževanja v okviru projekta, ki sta ga 18. 12. 2017 izvedli vodja 

Natalija Ulčnik in članica Alenka Valh Lopert, udeležila učiteljica slovenščine Mojca Jerala 

Bedenk. 

18. 12. 2017 je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Želimlje. Vodja projekta Natalija Ulčnik in 

članica projekta Alenka Valh Lopert sta se srečali z učiteljico Jano Poljšak in učiteljem Alešem 

Vrbovškom (v projektu sicer sodeluje tudi učiteljica Eva Lajevec). 

 

– Leto 2018 

Drugo izobraževanje je na posameznih VIZ potekalo junija/julija 2018. Namen je bil predstaviti 

delne rezultate dela in pridobiti povratne informacije. Sodelujočim smo razdelili promocijski 

material in jim podarili strokovno monografijo Slovenščina na dlani 1. 
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Fotografije in kratka poročila so zabeležena med dogodki: http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/dogodki/. 

19. 6. 2018 je Kaja Dobrovoljc izvedla izobraževanje na OŠ Vižmarje - Brod Ljubljana. 

19. 6. 2018 se je vodja projekta Natalija Ulčnik v okviru drugega izobraževanja srečala z 

učiteljicami in učitelji slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Srečanje je bilo namenjeno 

seznanjanju s strokovnimi novostmi. Obiskala je Šolski center Postojna, OŠ Draga Bajca Vipava, 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in Šolski center Tolmin. Učiteljice in učitelji so prejeli strokovno 

monografijo Slovenščina na dlani 1. 

20. 6. 2018 sta Polonca Šek Mertük in Ines Voršič izvedli izobraževanje na Gimnaziji Želimlje. 

22. 6. 2018 je Mira Krajnc Ivič izvedla izobraževanje v Šolskem centru Rogaška Slatina. 

22. 6. 2018 je Melita Zemljak Jontes izvedla izobraževanje na OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ 

Sava Kladnika Sevnica. 

26. 6. 2018 je Polonca Šek Mertük izvedla izobraževanje na Gimnaziji Ormož. 

27. 6. 2018 je Simona Pulko izvedla izobraževanje na OŠ Pesnica pri Mariboru. 

29. 6. 2018 je Iztok Kosem izvedel izobraževanje na OŠ Naklo. 

29. 6. 2018 je Simona Pulko izvedla izobraževanje na Prvi gimnaziji Maribor. 

2. 7. 2018 je Polonca Šek Mertük izvedla izobraževanje na Gimnaziji Ljutomer. 

 

Tretje izobraževanje je potekalo v obliki delavnic, in sicer na dveh lokacijah. Osnovni namen 

je bil predstaviti aktivnosti in reševati praktične primere. 

9. 10. 2018 smo izvedli izobraževanje za sodelujoče učiteljice in učitelje z naslovom V družbi z 

Maksom, Berto in Frido. Delavnice so izvedle Simona Majhenič, Mira Krajnc Ivič in Natalija 

Ulčnik, dogodek je povezovala Polonca Šek Mertük. 

11. 10. 2018 smo delavnice z naslovom V družbi z Maksom, Berto in Frido izvedli še za učiteljice 

in učitelje s sodelujočih šol zahodne kohezijske regije, in sicer na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
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Gradivo z izobraževanja je dostopno na:  

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-

2018.pdf, 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-

2018.pdf.  

Fotografije najdemo med dogodki: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/. 

 

– Leto 2019 

Četrto izobraževanje smo izvedli 25. 4. 2019 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 

Članica projekta in učiteljica iz prakse Tanja Brčić Petek je izvedla izobraževanje z naslovom 

Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja. Podrobneje je spregovorila o igri vlog kot 

izkustveni metodi poučevanja pri jezikovnem pouku slovenščine. 

Gradivo z izobraževanja je dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf. 

Fotografija je dostopna med dogodki: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/. 

 

V septembru, oktobru in novembru 2019 je bilo izvedeno peto izobraževanje. Osrednji namen 

je bil učiteljice in učitelje seznaniti z dotedanjimi dejavnostmi, tekočimi dejavnostmi in tudi 

tistimi, ki so načrtovane v prihodnje. Za srečanja smo v projektni skupini vnaprej pripravili 

gradivo, ob katerem smo predstavili potek vseh aktivnosti. Učiteljem in učiteljicam smo 

predstavili korpuse, iz katerih izhajamo pri postavljanju e-okolja. Na kratko smo pokazali tudi 

delo na vmesnikih, posebno pozornost pa smo posvetili konkretnemu sodelovanju na osnovi 

pripravljenih nalog. Prosili smo jih za testiranje med učenci in učenkami oz. dijaki in 

dijakinjami, saj smo želeli pridobiti povratne informacije o pripravljenih nalogah, kot so 

načrtovane za e-okolje (zlasti za področje besedil in frazemov). Obenem smo prosili za pomoč 

pri razreševanju določenih dilem, npr. vrste oz. tipi nalog, zapis podčrtaja, avtentičnost 

besedil, jezikovna (ne)ustreznost besedil ipd. V ta namen smo pripravili dve anketi, in sicer o 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
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frazemih in besedilih. Odziv je bil pozitiven. Sodelujoči na izobraževanjih so povedali, da bodo 

pripravljeno gradivo uporabili pri delu z učenci, učenkami, dijaki, dijakinjami ter nam 

posredovali povratne informacije, izpostavili pomisleke, podali svoje izkušnje in predloge.  

Predstavnike in predstavnice v projektu sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov smo 

seznanili tudi z GUI. Vsi so izrazili navdušenje.  

Izobraževanje je bilo v celoti uspešno izpeljano, pridobili smo nekaj zelo koristnih informacij in 

tudi predlogov, ki so bili pomemben doprinos pri oblikovanju končne podobe e-okolja.  

27. 9. 2019 se je izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük srečala s sodelujočimi učiteljicami iz 

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 14. 11. 2019 pa z učiteljicama Gimnazije Ormož. 

11. 10. 2019 se je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik srečala z učiteljico Prve gimnazije Maribor dr. 

Tjašo Markežič. Pogovorili sta se o izvedenih aktivnostih in prediskutirali zlasti možnosti 

priprave nalog ter slovarskih opisov za sklop frazeologija. 

15. 10. 2019 se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala s profesoricama slovenščine Šolskega 

centra Postojna, z Matejo Hreščak Rebec in s Katjo Koren Valenčič. Pogovor je potekal o že 

izvedenih, trenutnih in načrtovanih aktivnostih projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na 

področju besedil oziroma zbirk P-BERTA in G-BERTA ter vmesnika BERTA. Gradiva iz 

izobraževanja so dostopna med publikacijami. 

16. 10. 2019 sta se izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert na Gimnaziji 

Želimlje srečali z učiteljicama slovenščine Evo Lajevec in Jano Poljšak ter učiteljem Alešem 

Vrbovškom. V konstruktivnem pogovoru je bilo izpostavljenih več strokovnih dilem, s katerimi 

se srečujemo pri izdelavi e-okolja. 

21. 10. 2019 sta izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük in doc. dr. Ines Voršič izvedli 5. izobraževanje 

za učitelje VIZ na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, na srečanju pa sta bili prisotni tudi učiteljici z 

OŠ Draga Bajca Vipava. Izvajalki izobraževanja sta najprej predstavili izvedene projektne 

aktivnosti, nato pa tudi tekoče dejavnosti, načrte ter izbrane naloge s področja besedil v 

besedilnem korpusu BERTA. 

21. 10. 2019 sta se izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük in doc. dr. Ines Voršič srečali s 

profesoricama Milico Rutar in Marto Rutar, ki poučujeta na Gimnaziji Tolmin. Predstavili sta 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva#Izobrazevanje2019
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izvedene projektne aktivnosti, obenem pa tudi tekoče dejavnosti, načrte, nekatere naloge in 

cilje, zlasti s področja besedil v besedilnem korpusu BERTA. 

22. 10. 2019 se je izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert srečala z učiteljico slovenskega jezika na OŠ 

Vižmarje Brod Mojco Jerala Bedenk. Pregledali sta dosedanje aktivnosti in se pogovorili zlasti 

o tipih nalog, saj je gospa Jerala Bedenk že vrsto let članica RIC. Podala je nekaj predlogov, ki 

bi jih lahko vključili z namenom približati se ciljni skupini. 

23. 10. 2019 se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala s profesoricama slovenščine Šolskega 

centra Rogaška Slatina mag. Dubravko Berc Prah, tudi ravnateljico, in Moniko Šeligo. Naprej 

je dr. Krajnc Ivič izvedla učno uro pri dijakih in dijakinjah 2. letnika gimnazijskega programa, 

potem pa je pri gospe ravnateljici potekal pogovor o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih 

aktivnostih projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na področju besedil oziroma zbirk P-

BERTA in G-BERTA ter vmesnika BERTA. 

6. 11. 2019 sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z 

učiteljicama slovenščine na OŠ Sava Kladnika Sevnica, in sicer z Gordano Kenda ter s Tatjano 

Hafner. Med drugim so skupaj pregledale možnosti predstavljenih vzorčnih primerov za 

uporabo v šolski praksi, česar sta bili učiteljici zelo veseli. 

6. 11. 2019 sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z 

učiteljicama slovenščine na OŠ Primoža Trubarja Laško, in sicer z Dragico Brinovec in Mojco 

Povše. Članici projektne skupine sta učiteljicama predstavili doslej opravljene aktivnosti, nato 

pa so se pogovorile o aktivnostih, ki potekajo, in o aktivnostih, ki jih čakajo v prihodnje. 

6. 11. 2019 se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala z učiteljico slovenščine na Osnovni šoli 

Naklo Jasno Zupanc. Razgovor je potekal o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih aktivnostih 

projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na področju besedil oziroma zbirk P-BERTA, G-

BERTA, vmesnika BERTA in pripravi nalog na osnovi zbranih besedil zbirk P-BERTA in G-BERTA.   

13. 11. 2019 sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z 

učiteljico slovenščine na OŠ Pesnica mag. Gordano Rodinger. Učiteljica je izrazila zadovoljstvo 

ob predstavljenih aktivnostih in konceptih ter ob dejstvu, da bodo omogočali prožne oblike 

poučevanja in učenja. 



 
 
 

62 
 

Gradivo z izobraževanja je dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/Okt2019_Izobrazevanje_na_sodelujocih_VIZ.pdf; http://projekt.slo-na-

dlani.si/wp-content/uploads/Sklop_frazeologija_FRIDA.pdf; http://projekt.slo-na-

dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_mali_oglas.pdf; http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/BERTA_mali_oglas_ucenci.pdf; http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/BERTA_intervju.pdf; http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/BERTA_intervju_ucenci.pdf; http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/BERTA_opis_postopka.pdf; http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/BERTA_opis_postopka_ucenci.pdf. 

Izvedli smo dve anketi: https://www.1ka.si/a/235449 (pomen frazemov), 

https://www.1ka.si/a/235135 (primeri besedil z nalogami).  

Fotografije z izobraževanja najdemo med dogodki: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/. 

 

– Leto 2020 

Šesto izobraževanje je bilo zaradi epidemioloških razmer izvedeno na daljavo v obliki  

videokonference, in sicer v okolju MS Teams. Potekalo je v dveh terminih:  

– dopoldanski termin: 16. 4. 2020 med 10.00 in 11.00 

– popoldanski termin: 17. 4. 2020 med 13.00 in 14.00 

Izvajalke izobraževanja so bile Simona Pulko, Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük. 

Polonca Šek Mertük je bila 14. 4. 2020 na voljo za preizkušanje delovanja MS Teamsa in 

odpravljanje morebitnih težav pri prijavi. Nekaj učiteljic je to možnost tudi izkoristilo.  

16. 4. 2020 je bilo prisotnih 17 učiteljic iz 12 šol, 17. 4. 2020 sta bili prisotni 2 učiteljici iz 2 šol. 

S tem so bili v izobraževanje zajeti vsi VIZ. Uvodoma smo jih na kratko seznanili s trenutnimi 

aktivnostmi in tudi tem, da bodo v šolskem letu 2020/21 že imeli na voljo izbrane sklope in 

izbrane funkcionalnosti našega e-okolja, da jih bodo lahko preizkušali in uporabljali pri pouku 

slovenščine. Simona Pulko jim je v nadaljevanju podrobno in nazorno predstavila smernice in 

strategije za delo z našim e-okoljem, vse je podkrepila tudi s konkretnimi zgledi. Izpostavile 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Okt2019_Izobrazevanje_na_sodelujocih_VIZ.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Okt2019_Izobrazevanje_na_sodelujocih_VIZ.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Sklop_frazeologija_FRIDA.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Sklop_frazeologija_FRIDA.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_mali_oglas.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_mali_oglas.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_mali_oglas_ucenci.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_mali_oglas_ucenci.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_intervju.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_intervju.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_intervju_ucenci.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_intervju_ucenci.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_opis_postopka.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_opis_postopka.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_opis_postopka_ucenci.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/BERTA_opis_postopka_ucenci.pdf
https://www.1ka.si/a/235449
https://www.1ka.si/a/235135
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
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smo tudi aktivnosti, ki so potrebne v zvezi s sprejemom strateškega dokumenta. Napovedale 

smo naslednje izobraževanje. Na koncu je potekala diskusija. Oglasile so se tako učiteljice iz 

srednjih kot tudi iz osnovnih šol. Povedale so, da bodo na šolah lahko sprejeli predstavljene 

smernice in strategije, da ne vidijo težav pri izvedbi. Vsebinskih pripomb ni bilo. Načeloma 

(tudi izven sedanjega dela na daljavo) pri pouku občasno že uporabljajo računalnike, nekateri 

tudi tablice in pametne telefone (raba slednih je sicer bolj izrazita v SŠ). Ena osnovnošolska 

učiteljica je povedala, da v tem trenutku nimajo na voljo dovolj računalnikov in tablic, vendar 

je ravnatelj zaradi trenutne situacije, ko učenje in poučevanje poteka na daljavo, pričel z 

nabavo. Ena učiteljica je povedala, da je upala, da jim bomo lahko v okviru projekta priskrbeli 

tablice; sicer pa je dodala, da razume vsebino prosojnic, ker tudi sicer predstavljene smernice 

pozna in vpeljuje v pouk (samovrednotenje pri govornih nastopih ipd.). Pohvalila je naše 

gradivo, ki ga objavljamo na spletni strani projekta. Ena izmed osnovnošolskih učiteljic je 

vprašala, ali morajo biti vključeni učitelji v projekt formativnega spremljanja – pojasnili smo, 

da v zvezi s tem ni treba izvajati nobenih posebnih aktivnosti, da je formativno spremljanje 

nekaj, kar jim omogoča naše e-okolje. Nobena učiteljica ni imela zadržkov glede sprejemanja 

strategij. 

Gradivo je dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/PPT_Izobrazevanje_16_04_2020.pdf.  

Kratko poročilo o izobraževanju je dostopno med dogodki: http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/dogodki/.  

 

Sedmo izobraževanje je prav tako potekalo na daljavo v obliki videokonference v okolju MS 

Teams, in sicer 20. 8. 2020 med 10.00 in 11.00. Izvajalka izobraževanja je bila Darinka 

Verdonik, tehnično in strokovno pomoč sta nudila Sandi Majninger in Polonca Šek Mertük. 

Namen izobraževanja je bil predstavitev delovanja e-okolja (profil učitelja, profil učenca, 

funkcionalnosti). 

Prisotni na izobraževanju: Gimnazija Ljutomer ‒ Tanja Bigec, Prva gimnazija Maribor ‒ Tjaša 

Markežič, OŠ Pesnica ‒ Gordana Rodinger, Mihaela Fike, OŠ Primoža Trubarja Laško ‒ Mojca 

Povše, Šolski center Postojna ‒ Mateja Rebec Hreščak, Gimnazija Tolmin ‒ Marta Rutar, Milica 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_Izobrazevanje_16_04_2020.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_Izobrazevanje_16_04_2020.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/dogodki/
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Rutar,  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ‒ Petra Kodre, OŠ Naklo ‒ Jasna Zupan, Maja Bajd, 

Gimnazija Želimlje ‒ Eva Lajevec, Aleš Vrbovšek. 

Izobraževanje je bilo posneto, posnetek pa posredovan vsem drugim sodelujočim učiteljicam 

in učiteljem, ki niso mogli prisostvovati v živo. Na voljo smo jim bili za morebitna dodatna 

pojasnila (preko MS Teamsa, e-pošte in po telefonu).  

 

Slika 11: Izobraževanje (MS Teams, 20. 8. 2020) 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

Učiteljice so se javljale v živo na izobraževanju ali pa so napisale svoje mnenje o e-okolju preko 

elektronske pošte. Pohvalile so opravljeno delo, čestitale za vložen trud in nastalo e-okolje.  

 

 »Nad ustvarjenim e-okoljem sem resnično navdušena in komaj čakam, da ga bomo pričeli 

uporabljati. Najbolj sem se razveselila ogromnega števila vaj in še posebej povratnih informacij 

učitelju. Doslej so povratno informacijo učitelju dala zelo redka e-okolja. Vsem, ki ustvarjate to 

okolje, iskreno čestitam.« (OŠ Laško) 
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 »Kolegica Tanja [Brčić Petek, op. N. U.] me je že zadnjič navdušila nad nastajajočim spletnim 

okoljem, po ogledanem pa vam res lahko samo čestitam! Pripravljate izredno uporabno in 

zanimivo okolje, komaj čakam, da ga preizkusim.« (Gimnazija Ljutomer) 

 »Hvala. Opravili ste veliko in kvalitetno delo. Želim vam uspešno ustvarjanje še naprej.« 

(Gimnazija Tolmin) 

 

Zastavljeni sta bili vprašanji glede nalog po taksonomskih stopnjah oz. ali bodo ločene za 

osnovno in srednjo šolo ter glede sestave testov, ali bo e-okolje omogočalo vsakemu učencu 

posebej naključno nalogo (ne želijo si enakih nalog za vse učence). 

 

Leto 2021 

Osmo izobraževanje smo izvedli v obliki konference Razvoj in raba učnih e-okolij za 

slovenščino in okrogle mize Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine. Dogodka sta potekala 

21. in 22. 4. 2021 med 15.00 in 19.30 na daljavo (v okolju MS Teams, skupno trajanje 8 ur). 

Možna je bila udeležba s prispevkom ali brez njega. Konferenca in okrogla miza sta bili odprti 

za širšo strokovno javnost – prvi dan je bilo vseh prijavljenih udeležencev in udeleženk 310, 

drugi dan pa 248, večinoma učiteljic in učiteljev z osnovnih in srednjih šol. Prisotni so bili tudi 

predstavniki Ministrstva za kulturo in drugih institucij (npr. ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik 

Frana Ramovša, Inštitut za narodnostna vprašanja, Univerza v Ljubljani, Univerza na 

Primorskem, Založba Rokus Klett, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Dvojezična zvezna 

trgovska akademija Celovec, Ljudska univerza Slovenska Bistrica). Prim. prilogo 1. 

Izobraževanja se je udeležilo 19 učiteljic in učiteljev s 13 sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Nekatere učiteljice in učitelji so na okrogli mizi tudi aktivno sodelovali s prispevkom 

in pripravili tudi izhodišča (objavljena so v Zborniku povzetkov: http://projekt.slo-na-

dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf): 

– Peter Avbar in Petra Kodre (OŠ Danila Lokarja Ajdovščina) 

– Aleksandra Štih (Gimnazija Ormož)  

– Tjaša Markežič (Prva gimnazija Maribor) 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf
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– Dubravka Berc Prah (Šolski center Rogaška Slatina) 

Preostale učiteljice in en učitelj so se izobraževanja oziroma konference udeležili brez 

prispevka, so pa sodelovali s komentarji ali vprašanji pri posameznih predstavitvah:  

– Katja Peršak in Tanja Bigec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) 

– Gordana Rodinger in Mihaela Fike (OŠ Pesnica pri Mariboru) 

– Dragica Brinovec in Mojca Povše (OŠ Primoža Trubarja Laško) 

– Gordana Kenda Kozinc (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 

– Marta Rutar in Milica Rutar (Gimnazija Tolmin) 

– Jasna Zupan in Maja Bajd (OŠ Naklo) 

– Tea Furlan (OŠ Draga Bajca Vipava) 

– Aleš Vrbovšek (Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje) 

– Jana Poljšak (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika) 

Izobraževanja se ni mogel udeležiti noben predstavnik s Šolskega centra Postojna in OŠ 

Vižmarje Brod, Ljubljana. S šolama smo bili vseskozi v stiku, omogočen jima je bil tudi dostop 

do vseh informacij in gradiva. 

Odzivi učiteljev in učiteljic na izvedeno izobraževanje v obliki konference in okrogle mize so 

bili izredno pozitivni. Med dogodkoma in po njunem zaključku smo dobili številne pozitivne 

odzive in pohvale na opravljeno delo. Izkazana je bila velika želja po čim prejšnji uporabi e-

okolja Slovenščina na dlani. Učiteljice in učitelji so izrazili veliko potrebo po uporabi e-okolja, 

ki ga pripravljamo v okviru projekta Slovenščina na dlani. 

Več o konferenci in okrogli mizi je objavljeno na povezavi: http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/konferenca/.  

Deveto (zadnje) izobraževanje je bilo izvedeno ob koncu projekta, in sicer 29. 9. 2021. 

Sodelujočim učiteljicam in učiteljem ter predstavnicama z Ministrstva za kulturo smo 

predstavili delovanje učnega e-okolja Slovenščina na dlani in posamezne vsebinske sklope ter 

se dotaknili didaktičnega vidika e-okolja in njegove rabe v razredu.  

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/
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Dogodka so se udeležile učiteljice in učitelji z vseh 15 sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Seznam prisotnih po šolah: 

– Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: Katja Peršak, Tanja Bigec, Klaudija Tivadar  

– Gimnazija Ormož:  Aleksandra Štih 

– Prva gimnazija Maribor: Tjaša Markežič 

– OŠ Pesnica pri Mariboru: Gordana Rodinger, Mihaela Fike 

– Šolski center Rogaška Slatina: Monika Šeligo 

– OŠ Primoža Trubarja Laško: Dragica Brinovec, Mojca Povše 

– OŠ Sava Kladnika Sevnica: Gordana Kenda Kozinc 

– Šolski center Postojna: Mateja Rebec Hreščak 

– Gimnazija Tolmin: Marta Rutar, Milica Rutar 

– OŠ Danila Lokarja Ajdovščina: Petra Kodre 

– OŠ Naklo: Jasna Zupan, Maja Bajd 

– OŠ Draga Bajca Vipava: Tea Furlan 

– Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje: Eva Lajevec, Aleš Vrbovšek 

– OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana: Stane Škarja (nadomeščal bolniško odsotno Mojco Jerala 

Bedenk) 

– OŠ Ivana Cankarja Vrhnika: Jana Poljšak 

Na izobraževanju sta bili prisotni predstavnici Ministrstva za kulturo, in sicer državna 

sekretarka gospa Magda Stražišar in skrbnica projekta gospa Jasna Pečelin. 

Že med predstavitvijo e-okolja Slovenščina na dlani so prisotni v klepetu izražali svoje 

zadovoljstvo z nastalim e-okoljem. Prve izkušnje o uporabi in delovanju e-okolja Slovenščina 

na dlani so bile zelo pozitivne. Prisotnim je bila skupna ugotovitev o potrebnosti tovrstnega e-

okolja. Iz vprašanj smo lahko razbrali tudi ideje o nadgradnji e-okolja (prikaz pravilnih 

odgovorov v primeru, če je uporabnikov odgovor napačen). Sodelujoči so z zanimanjem 

preizkušali funkcionalnosti e-okolja (tudi ustvarjanje skupin, dodajanje učencev).  
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Slika 12: Izobraževanje (MS Teams, 29. 9. 2021) 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

3.4 Spremljanje projekta 

 

Spremljanje projekta je ob pridobivanju povratnih informacij vezano zlasti na spremljanje 

učinkov projekta, torej na sprejem strateškega dokumenta in na izvajanje strategij prožnih 

oblik učenja. Oboje se namreč upošteva kot rezultat projekta. 

 

3.4.1 Sprejem strateškega dokumenta 

 

Ugotavljamo, da so vsi sodelujoči VIZ v šolskem letu 2020/21 sprejeli strateški dokument, s 

katerim smo jih seznanili na izobraževanju, izvedenem aprila 2020, in ki smo ga maja 2020 

objavili na povezavi:  

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/Strateski_dokument_Slovenscina_na_dlani_2020.pdf.  

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Strateski_dokument_Slovenscina_na_dlani_2020.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Strateski_dokument_Slovenscina_na_dlani_2020.pdf


 
 
 

69 
 

 

Povezave kot dokazilo o sprejetju dokumenta Strategije na področju prožnih oblik učenja 

sodelujočih VIZ: 

– Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: 

https://www.gfml.si/index.php/dejavnosti/projekti/slovenscina-na-dlani 

– Gimnazija Ormož: https://www.gimnazija-ormoz.si/slovenscina-na-dlani-2020-21/ 

– Prva gimnazija Maribor: https://www.prva-gimnazija.si/projekti/slovenscina-na-dlani 

– OŠ Pesnica pri Mariboru: https://ospesnica.si/projekti-sola/#1607887741650-

5d0a2749-f826 

– Šolski center Rogaška Slatina: poslali PDF-dokument (izjava o sprejetju) 

– OŠ Primoža Trubarja Laško: http://rezervaoslasko.splet.arnes.si/2020/10/06/projekta-

slovenscina-na-dlani-in-francek/ 

– OŠ Sava Kladnika Sevnica: https://www.ossevnica.si/wp-

content/uploads/2020/10/Letni-delovni-nacrt-2020-2021.pdf 

– Šolski center Postojna: http://gimnazijascpo.splet.arnes.si/projekti/ 

– Gimnazija Tolmin: https://gimtol.si/projekt-slovenscina-na-dlani/ 

– OŠ Danila Lokarja Ajdovščina: https://www.os-ajdovscina.si/slovenscina-na-dlani/ 

– OŠ Naklo: https://os-naklo.si/project/slovenscina-na-dlani/ 

– OŠ Draga Bajca Vipava: http://os-

vipava.splet.arnes.si/files/2020/10/LDN020_21_mati%C4%8Dna_%C5%A1ola_lektorira

no.pdf 

– Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje: https://gz.zelimlje.si/wp-

content/uploads/sites/2/2020/08/Strateski-dokument_Slovenscina-na-dlani_2020.pdf 

– OŠ Vižmarje -  Brod, Ljubljana: http://www.osbrod.si/wp-

ontent/uploads/2020/11/strateski_dokument_slovenscina_na_dlani_2020.pdf 

– OŠ Ivana Cankarja Vrhnika: http://icv.splet.arnes.si/files/2020/10/Strate%C5%A1ki-

dokument_Sloven%C5%A1%C4%8Dina-na-dlani.pdf 

 

 

 

https://www.gfml.si/index.php/dejavnosti/projekti/slovenscina-na-dlani
https://www.gimnazija-ormoz.si/slovenscina-na-dlani-2020-21/
https://www.prva-gimnazija.si/projekti/slovenscina-na-dlani
https://ospesnica.si/projekti-sola/#1607887741650-5d0a2749-f826
https://ospesnica.si/projekti-sola/#1607887741650-5d0a2749-f826
http://rezervaoslasko.splet.arnes.si/2020/10/06/projekta-slovenscina-na-dlani-in-francek/
http://rezervaoslasko.splet.arnes.si/2020/10/06/projekta-slovenscina-na-dlani-in-francek/
https://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2020/10/Letni-delovni-nacrt-2020-2021.pdf
https://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2020/10/Letni-delovni-nacrt-2020-2021.pdf
http://gimnazijascpo.splet.arnes.si/projekti/
https://gimtol.si/projekt-slovenscina-na-dlani/
https://www.os-ajdovscina.si/slovenscina-na-dlani/
https://os-naklo.si/project/slovenscina-na-dlani/
http://os-vipava.splet.arnes.si/files/2020/10/LDN020_21_mati%C4%8Dna_%C5%A1ola_lektorirano.pdf
http://os-vipava.splet.arnes.si/files/2020/10/LDN020_21_mati%C4%8Dna_%C5%A1ola_lektorirano.pdf
http://os-vipava.splet.arnes.si/files/2020/10/LDN020_21_mati%C4%8Dna_%C5%A1ola_lektorirano.pdf
https://gz.zelimlje.si/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/Strateski-dokument_Slovenscina-na-dlani_2020.pdf
https://gz.zelimlje.si/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/Strateski-dokument_Slovenscina-na-dlani_2020.pdf
http://www.osbrod.si/wp-ontent/uploads/2020/11/strateski_dokument_slovenscina_na_dlani_2020.pdf
http://www.osbrod.si/wp-ontent/uploads/2020/11/strateski_dokument_slovenscina_na_dlani_2020.pdf
http://icv.splet.arnes.si/files/2020/10/Strate%C5%A1ki-dokument_Sloven%C5%A1%C4%8Dina-na-dlani.pdf
http://icv.splet.arnes.si/files/2020/10/Strate%C5%A1ki-dokument_Sloven%C5%A1%C4%8Dina-na-dlani.pdf
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3.4.2 Končna poročila učiteljic in učiteljev  

 

Septembra 2021 so učiteljice in učitelji s sodelujočih VIZ oddali končna poročila.13 

Ugotavljamo, da so na vseh 15 sodelujočih VIZ strateške ukrepe uspešno uvedli v učni proces 

pri predmetu slovenščina.  

Izvedeni strateški ukrepi se nanašajo na: 

– spodbujanje učenja z vključevanjem informacijskih tehnologij pri posameznih učnih 

aktivnostih in delo z informacijskimi tehnologijami pri posameznih učnih aktivnostih 

(doseganje ciljev pri predmetu slovenščina z rabo računalnikov, tablic in pametnih 

telefonov; pri slednjih naj bo ta raba občasna in smiselna, osmišljena, zlasti pri delu v 

dvojicah ali v manjših skupinah), s tem pa razvijanje digitalne zmožnosti ter hitrejše in 

kakovostnejše doseganje učnih ciljev; 

– ozaveščanje o odgovornem poseganju v splet, iskanje informacij o jezikovnih vprašanjih na 

spletu, prepoznavanje kakovostnih spletnih strani z informacijami o jezikovnih vprašanjih;  

– reševanje jezikovnih zadreg z rabo ustreznih jezikovnih priročnikov v e-obliki (pravopisni, 

slovnični, slovarski priročniki v e-obliki); 

– občasno in premišljeno spodbujanje samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja (kritičen 

razmislek o ustreznosti odgovorov, sposobnost primerjanja odgovorov …), 

– spodbujanje sodelovalnega učenja;  

– izvajanje formativnega spremljanja; 

– doseganje ciljev pri predmetu slovenščina z rabo učnih e-okolij. 

Pri tem so učiteljice in učitelji v svojih končnih poročilih navajali naslednje:  

– Ocenjujem, da so omenjene strategije v širšem smislu pripomogle k razvijanju digitalnih 

zmožnosti in k hitrejšemu ter kakovostnejšemu doseganju učnih ciljev. Za določene sklope 

 
13 Poročilo je oddalo 16 učiteljic in učiteljev, od tega 7 iz OŠ ter 9 iz SŠ. 
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omogoča skoraj neomejeno število primerov. Vaje so prilagojene potrebam posameznega 

učenca. Vaje na računalniku učence dodatno motivirajo za delo.  (OŠ) 

– Spodbujanje učenja z vključevanjem informacijskih tehnologij pri posameznih učnih 

aktivnostih se je izkazalo za učinkovito, predvsem tudi v času pouka na daljavo, učence 

smo aktivno ozaveščali o odgovornem poseganju v splet, večkrat so v sklopu različnih 

aktivnosti iskali informacije o jezikovnih vprašanjih na spletu, govorili smo o 

prepoznavanju kakovostnih spletnih strani. Učenci se navajajo na rabo ustreznih jezikovnih 

priročnikov v e-obliki tako v individualno kot tudi v obliki sodelovalnega učenja. V pouk 

slovenščine vključujem tudi elemente formativnega spremljanja. Ocenjujem, da so 

uporabljene strategije pripomogle k zavedanju učencev, da razvijanje digitalnih zmožnosti 

prispeva k kakovostnejšemu doseganju učnih ciljev. (OŠ) 

– Ocenjujem, da so strategije v širšem smislu pripomogle k razvijanju digitalnih zmožnosti in 

k hitrejšemu ter kakovostnejšemu doseganju učnih ciljev. (OŠ, SŠ) 

– Ocenjujem, da so strategije prispevale tudi k izboljšanju digitalne pismenosti učiteljev in 

dijakov ter popestrile usvajanje učne snovi, predvidene v UN za slovenščino. (SŠ) 

– Nabavili smo dodatne prenosnike, v učilnici slovenščine postavili mize za timsko delo, dijaki 

radi delajo v skupini, pohvalili so ta način organizacije pouka, dosegajo zastavljene cilje s 

pomočjo sodelovalnega učenja, vrstniškega vrednotenja (sami oblikujejo kriterije 

vrednotenja), uporabe jezikovnih priročnikov v e-obliki, ostalim kolegom sem ponudila, da 

kolegialno hospitirajo pri mojem pouku. (SŠ) 

– V šolskem letu 2020/2021 smo zlasti ob delu na daljavo od oktobra do februarja/marca 

spodbujali delo in učenje z vključevanjem informacijskih tehnologij pri posameznih učnih 

aktivnostih in delo z informacijskimi tehnologijami – poskrbeli smo, da je bila raba različnih 

aplikacij občasna (za uvodno motivacijo, a tudi v jedru učne ure ali v sintezi, in to ob 

obravnavi učne snovi, utrjevanju in preverjanju pred pisnimi preizkusi) in zlasti smiselna. 

(SŠ)  

– Pri obravnavi nove učne snovi ali ob utrjevanju smo ozaveščali o odgovornem poseganju v 

splet, iskanju informacij o jezikovnih vprašanjih na spletu, prepoznavanju kakovostnih 

spletnih strani z informacijami o jezikovnih vprašanjih, ob pregledovanju drugih spletnih 

strani pa smo jih opozarjali na kritično obravnavo podatkov. Izvajali smo tudi 
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samovrednotenje in vrstniško vrednotenje (zlasti ob zapisu esejskih nalog oz. vaj). S tem 

so spodbujali sodelovalno učenje in izvajali formativno spremljanje napredka dijakov. (SŠ) 

– Ocenjujem, da so strategije pripomogle k razvijanju digitalnih zmožnosti, k aktivni vlogi 

dijakov v učnem procesu in s tem doseganju trajnejšega znanja. (SŠ) 

– Ocenjujem, da so strategije prispevale k izboljšanju digitalne pismenosti učiteljev in dijakov 

ter popestrile usvajanje učne snovi, predvidene v UN za slovenščino. (SŠ) 

 

Upoštevali so naslednje smernice za delo z učnim e-okoljem Slovenščina na dlani: 

– nenehen dostop do učnih virov (kjer koli, kadar koli, kdor koli), 

– osredinjenje učenja na učečega se (diferenciacija in individualizacija učenja, zagotavljanje 

enakih možnosti), 

– skupno in družbeno učenje, ustvarjanje povezane učne skupnosti (mreženje), 

– izkustveno učenje, 

– spontano učenje, 

– reševanje problemov, 

– avtentične oblike dela, 

– formativno spremljanje, 

– takojšnja in kvalitetna povratna informacija, 

– samovrednotenje in vrstniško vrednotenje. 

Prepoznane so bile naslednje možnosti vključevanja e-okolja Slovenščina na dlani v učni 

proces: 

– preverjanje predznanja, 

– ponavljanje, 

– utrjevanje znanja pred pisanjem pisnih izdelkov, 

– preverjanje usvojenega znanja, 

– dodatne vaje pred ocenjevanjem znanja slovnice, 

– ocenjevanje znanja, 

– popestritev dela na daljavo, 

– dodatne naloge, 
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– domače naloge, 

– samostojno učenje doma, 

– motivacija ob začetku jezikoslovnega pouka/uvodna motivacija, 

– različne faze učne ure, 

– individualna učna pomoč, 

– delo z dijaki, ki jim slovenščina ni prvi jezik, 

– dodatna razlaga dijakom z učnimi težavami. 

 

Učiteljice in učitelji so ob tem navajali:  

– Povezave do učnih virov smo naložili v spletne učilnice. Vaje se samodejno prilagajajo 

znanju vsakega posameznega uporabnika. Učenci lahko naloge rešujejo posamezno ali v 

skupini. Naloge temeljijo na izkustvenem in spontanem učenju, spodbujajo učenca k 

samostojnemu delu. Učenec takoj pridobi povratno informacijo o uspešnosti, kar mu 

omogoča, da odpravi svoje vrzeli v znanju. (OŠ) 

– Učenci pri slovenščini IKT uporabljajo, ko pouk poteka v šoli in tudi ko delamo na daljavo. 

Ves čas jih zlasti na tematskih razrednih urah ozaveščamo o varni rabi spleta in o 

prepoznavanju kakovostnih spletnih vsebin. Kadar tvorimo daljša besedila (vsaj stran 

zapisa v zvezku), učenci izdelke vedno najprej samovrednotijo, potem pa tudi 

medvrstniško. (OŠ) 

– Novo e-orodje sem predstavila pri pouku. Učenci so naloge reševali v šoli na tablicah oz. 

računalnikih (sami/v parih/skupinah ali pa kot domačo nalogo). Usmerila sem jih tudi k 

dodatnemu oz. bolj poglobljenemu učenju. Pri učenju so jim lahko pomagali tudi starši. 

Ocenjujem, da je e-orodje kvalitetno in prinaša veliko novih nalog za utrjevanje znanja. 

Pomembno se mi zdi, da učencem lahko pri učenju pomagajo tudi starši – če so pravila že 

pozabili, lahko svoje znanje hitro osvežijo z napisano razlago. (OŠ) 

– Orodje je dostopno vsem, ne samo registriranim uporabnikom. Naloge lahko rešujejo 

samostojno doma, v parih/skupinah v šoli oz. tudi v obliki popoldanskega druženja. 

Učencem je bilo všeč, ker so takoj dobili povratno informacijo o pravilnih/napačnih 

rešitvah. (OŠ) 
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– Dijaki pri pouku in za domače delo smotrno uporabljajo  dostopno e-gradivo, posodili smo 

jim prenosnike, na izbiro imajo diferencirane naloge, učenje je spontano ob raznovrstnih 

tipih nalog, najbolj so veseli sprotne povratne informacije in jasnih odgovorov, kje veščine 

in znanje ni utrjeno ter kako bi lahko oboje izboljšali. (SŠ) 

– Pri pouku je bil v ospredje postavljen dijak – njegovo predznanje, hitrost učenja, 

individualne potrebe. Zato je pomembno, da je lahko spremljal svoj napredek in sproti 

dobival povratno informacijo o svojih dosežkih. Povratno informacijo lahko poda učitelj, 

sošolec (vrstniško vrednotenje) ali pa dijak sam preveri svoje rešitve. Dijaki so preverjali 

svoje razumevanje in me prosili za dodatno razlago, če so jo potrebovali. (SŠ) 

 

Glede možnosti vključevanja učnega e-okolja Slovenščina na dlani z vidika rabe informacijske 

tehnologije so navedli: 

– Najbolj uporabni za nas na šoli računalniki (a ne v obdobju pandemije), pametni telefon pa 

je tako ali tako uporaben samo doma. Izposoja tablic na naši šoli ni možna (tablic sploh 

nimamo). (OŠ) 

– Računalnik (npr. delo v računalniški učilnici; delo doma), tablica (npr. delo v matični 

učilnici, delo doma), pametni telefon (npr. delo doma). (OŠ) 

– Računalnik (npr. delo v računalniški učilnici; delo doma), tablica (npr. delo v matični 

učilnici, izposoja tablic v knjižnici; delo doma), pametni telefon (npr. delo doma). (SŠ) 

– Računalnik (delo v šolski računalniški učilnici; delo doma), tablica (delo v matični učilnici, 

izposoja tablic na šoli; delo doma oz. kjerkoli), pametni telefon (delo doma oz. kjerkoli). 

(SŠ) 

 

Na posameznih VIZ je bilo treba upoštevati naslednje omejitve pri vključevanju strategij: 

– Slaba internetna povezava. (OŠ) 

– V rabi tehnologije smo nekoliko omejeni, saj so učencem na voljo le računalniki v 

računalniški učilnici, ki pa učencem niso vedno dostopni. Tu se namreč izvajajo tudi druge 

dejavnosti, npr. kolesarski izpiti, izbirni predmeti. (OŠ) 

– Število tablic na šoli. (OŠ) 
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– Delo samo s polovico razreda v računalniški učilnici, nimajo vsi dijaki pametnega telefona, 

na naši šoli velja politika izklopljenih telefonov (raba telefonov pri pouku naj bi bila čim 

bolj omejena). (SŠ) 

– Na šoli načeloma velja politika omejevanja rabe telefonov, ki pa seveda pušča prostor 

občasni smiselni rabi. (SŠ) 

– Še vedno omejeno število računalnikov. (SŠ) 

– Dostop do računalnikov je omejen, saj so v učilnici za računalništvo; idealno, a trenutno 

neuresničljivo, bi bilo imeti v učilnici nekaj prenosnih računalnikov. (SŠ) 

– Opremljenost z računalniki, tablicami – na šoli sicer imamo dve računalniški učilnici, a v 

njih dopoldne poteka pouk informatike; imamo tablice, a jih je treba vnaprej rezervirati, 

ker jih je omejeno število (za približno dva razreda – oddelkov pa je 28). (SŠ) 

Na nekaterih VIZ niso prepoznali omejitev:  

– Ugotavljam, da na naši šoli ni omejitev pri vključevanju strategij v pouk slovenščine. (OŠ) 

– Ugotavljam, da na naši šoli ni treba upoštevati nobenih omejitev pri vključevanju 

strategij. Vsa orodja lahko uporabljamo v računalniških učilnicah ali uporabimo šolske 

tablične računalnike oziroma pametne telefone. (SŠ) 

 

Pri specifikah dela v šolskem letu 2020/2021 so izpostavili:  

– V obdobju pandemije je bila raba računalniške tehnologije precej okrnjena (doma so 

imeli nekateri učenci slabše povezave, v času pouka v šoli pa računalniške učilnice nismo 

smeli uporabljati).  (OŠ) 

– Srečevanje z drugimi oblikami ocenjevanja pri delu na daljavo. (OŠ) 

– Zaradi pouka na daljavo je bilo potrebno iskati drugačne poti za realizacijo določenih 

učnih ciljev, pri tem so bila seveda nepogrešljiva e-okolja. (OŠ) 

– Posamezni cilji so zaradi dela na daljavo slabo utrjeni, zmanjšali smo število ocenjevanj 

znanja, končne ocene pri predmetih so v povprečju višje. (OŠ) 

– Srečevanje z drugimi oblikami ocenjevanja pri delu na daljavo. (OŠ) 

– Delo na daljavo, razlike v zanju, razlike v motivaciji učencev. (OŠ) 

– Delo/Šolanje na daljavo (OŠ, SŠ). 



 
 
 

76 
 

– Gradiva so bila še v poskusni fazi, zato smo jih dijakom samo predstavili. (SŠ) 

– V tem šolskem letu je pouk potekal tudi na daljavo, dosedanja e-gradiva niso omogočala 

učenja celemu razredu, saj e-okolje ni dopuščalo uporabe večjemu številu dijakov, iskati 

smo morali druge možnosti in poti za doseganje učnih ciljev, uporabiti smo morali 

drugačne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, kar je dijakom in učiteljem 

povzročalo tudi stres. Z možnostjo rabe učnega e-okolja Slovenščina na dlani bi bili lahko 

rešili nekatere težave. (SŠ) 

– V tem šolskem letu je potekalo preizkušanje dotlej izdelanega gradiva. (SŠ) 

– Šolsko leto je zaznamovalo delo na daljavo. Dijaki so pri takem delu postali nemotivirani 

za učenje, zlasti samostojno. Najbolje je bilo spreminjati oblike dela (od frontalnega, 

skupinskega, manj individualnega). Velike težave je povzročalo ocenjevanje znanja; 

ocenjevanje znanja slovnice na daljavo se ne obnese. Zato smo pisali manj testov, da je 

ocenjevanje potekalo v šoli. Več pa je bilo utrjevanja znanja. (SŠ) 

– Delo na daljavo od oktobra do februarja/marca je zelo vplivalo na doseganje učnih ciljev, 

prilagoditi smo morali načine obravnave nove učne snovi, preverjanje in ocenjevanje 

znanja itd. Opazili smo, da je kvalitetnih in primernih e-orodij za (jezikovni) pouk 

slovenščine malo. (SŠ) 

 

Med načrti glede rabe učnega e-okolja Slovenščina na dlani v šolskem letu 2021/2022 so 

zapisali:  

– Načrtujemo, da učno okolje Slovenščina na dlani čim bolj vključujemo v preverjanje in 

utrjevanje znanja v šoli. Doma pa učence navajamo na samostojno uporabo učnega e-

orodja preko spletne učilnice. (OŠ) 

– Uporaba e-okolja v različnih fazah učenja (ponavljanje in utrjevanje znanja, domača 

naloga, preverjanje znanja, sodelovalno učenje), uporaba e-okolja v šoli (računalniki, 

tablice) in doma, povabilo, da določene vsebine e-okolja spoznajo in smiselno 

uporabljajo tudi mlajši učenci (4., 5. razred). (OŠ) 

– 6., 7., 8. 9. razred uporaba spletnega okolja Slovenščina na dlani predvsem pri utrjevanju 

in preverjanju znanja jezikovnega pouka. (OŠ) 
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– Učno e-okolje SND bomo z učenci najprej preizkusili v šoli (1 ura spoznavanja z okoljem 

v računalnici), potem pa bodo dobivali domačo nalogo, pri pouku bomo s posameznimi 

nalogami iz tega okolja preverili utrjeno znanje. Z učnim e-okoljem SND bom seznanila 

tudi kolegice na razredni stopnji. (OŠ) 

– Uporaba spletnega okolja od 6. do 9. razreda pri pouku slovenščine predvsem pri 

utrjevanju in preverjanju znanja jezikovnega pouka. (OŠ) 

– Smiselno vključevanje dela z e-okoljem v sprotno šolsko in domače delo, in sicer v čim 

več učnih metodah in oblikah. (SŠ) 

– V tem šolskem letu bomo učno e-okolje začeli pogosteje uporabljati pri pouku. Sprva za 

preverjanje in utrjevanje znanja, postopno za usvajanje učne snovi. (SŠ) 

– Orodje bom poskusila vsakodnevno vnašati v naše delo v šoli, prav tako tudi doma v obliki 

domačih nalog. Učenci radi rešujejo primere/utrjujejo svoje znanje na drugačen način, 

ne le v delovnih zvezkih, učnih listih ali na tablo. 

– Veseli me, da bom dijakom odslej lahko ponudila rabo učnega e-okolja Slovenščina na 

dlani. Vključevala ga bom v obravnavo snovi, utrjevanje med poukom in doma, zlasti pa 

za ponovitev pred maturo. Priporočila ga bom tudi staršem, da se s svojimi otroki o šoli 

pomenijo na drugačen način – da se tudi sami preizkusijo in predebatirajo s svojimi 

otroki, kako so se počutili ob uporabi e-okolja Slovenščina na dlani. 

– Gradivo bo del rednega pouka (vključevanje v različne faze učne ure) in samostojnega 

domačega dela učencev. (SŠ) 

– Pričakujem, da bom učno e-okolje pogosteje vključevala v delo, saj bo na voljo celotna 

aplikacija. Uporabiti jo nameravam v vseh fazah učenja, zlasti za ponavljanje in utrjevanje 

v 4. letniku. (SŠ) 

– Predstavitev okolja v aktivu učiteljev slovenščine ter v vseh oddelkih; v primeru dela na 

daljavo bo orodje več kot dobrodošlo in ga bomo uporabljali pri obravnavi in utrjevanju 

vseh jezikovnih ravnin; ob delu v razredu pa bomo dijake čim bolj motivirali za redno 

utrjevanje obravnavane snovi (doma) in opravljanje domačih nalog, ki jih bomo redno 

preverjali. Kolikor bo čas dopuščal, bomo orodje uporabljali tudi pri učnih urah (zagotovo 

pri uvodu v obravnavno posameznih jezikovnih ravnin in ob utrjevanju). (SŠ) 
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3.5 Diseminacija projekta 

 

V času projekta smo vseskozi izvajali tudi diseminacijo. Med napovedanimi aktivnostmi je bilo 

sledeče: (1) dejavnosti informiranja in komuniciranja, (2) videospot projekta, (3) 

predstavitvena brošura projekta, (4) organizacija strokovne konference in priprava zbornika, 

(5) organizacija okrogle mize, (6) priprava strokovne monografije, (7) vključevanje študentov 

v projektne aktivnosti, (8) promocijsko gradivo projekta, (9) izdelava promocijskega gradiva, 

(9) prevajanje v angleščino. Objave so zbrane in dostopne na projektni spletni strani v zavihku 

Publikacije. 

 

(1) Informiranje in komuniciranje 

Pripravili smo objave za strokovne in znanstvene publikacije. 

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru smo objavili štiri publikacije Slovenščina na dlani. 

V njih smo sproti poročali o aktivnostih in rezultatih, o strokovnih novostih, razvidno je tudi 

sodelovanje z učiteljicami in učitelji s sodelujočih šol. Objavljeni so strokovni in znanstveni 

prispevki. 

– Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba, 2018. 

– Slovenščina na dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba, 2019. 

– Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba, 2021. 

– Slovenščina na dlani 4. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba, 2021. 

 

Projekt smo predstavljali na konferencah s področja didaktike, frazeologije in jezikovnih 

tehnologij. 

– 3. decembra 2020 je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik na 10. mednarodni znanstveni konferenci 

EDUvision predstavila prispevek Popestritev pouka s Slovenščino na dlani, ki smo ga 

pripravili v okviru projekta. 

– 25. septembra 2020 je izr. prof. dr. Darinka Verdonik na mednarodni konferenci 

Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika predstavila prispevek Uporaba 
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jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani, 

ki smo ga pripravili v okviru projekta (Verdonik idr. 2020). 

– Na mednarodni znanstveni konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského 

jazyka na Univerzi Palackega v Olomucu na Češkem sta red. prof. dr. Mihaela Koletnik in 

izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert predstavili projekt Slovenščina na dlani s prispevkom E-

learning Materials for the Slovene Language in Secondary Schools (Učna e-gradiva za 

slovenščino v srednjih šolah). 

– Na mednarodni znanstveni konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského 

jazyka na Univerzi Palackega v Olomucu na Češkem je bil z dvema znanstvenima 

prispevkoma predstavljen projekt Slovenščina na dlani. 

– Na mednarodni znanstveni konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského 

jazyka na Univerzi Palackega v Olomucu na Češkem je bil 4. oktobra 2018 z dvema 

znanstvenima prispevkoma predstavljen projekt Slovenščina na dlani. Predstavljena sta 

bila prispevka soavtoric dr. Simone Pulko in dr. Melite Zemljak Jontes z 

naslovom Different – Attractive (Innovative Didactic Approaches to Teaching and 

Learning Slovene) ter soavtoric dr. Mihaele Koletnik in dr. Alenke Valh Lopert z 

naslovom Question Types in Current E-learning Materials for Slovene as a Mother 

Tongue. 

– Na mednarodni frazeološki znanstveni konferenci SLAVOFRAZ 2018 (Filozofska fakulteta 

Univerze na Reki) z naslovom Frazeologija, učenje in poučevanje smo imeli tri 

predstavitve; z referati so nastopile dr. Vida Jesenšek, dr. Mira Krajnc Ivič in dr. Natalija 

Ulčnik. Udeleženci konference so se tako seznanili s projektom Slovenščina na dlani in 

prvimi rezultati našega dela; objavljeni članki so dostopni na: 

file:///D:/Downloads/Slavofraz-2018_FINAL.pdf  

Projekt smo predstavljali na drugih dogodkih za ožjo in širšo javnost. 

– 15. oktobra 2020 je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik ob Mednarodnem dnevu slovarjev 2020 

predstavila projekt in učno e-okolje Slovenščina na dlani. Dogodek je bil organiziran v 

okviru aktivnosti Sekcije za leksiko Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. 

http://konference.kcjl.upol.cz/
http://konference.kcjl.upol.cz/
file:///D:/Downloads/Slavofraz-2018_FINAL.pdf
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– Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük sta predstavili projekt Slovenščina na dlani v okvirju 

Seminarja, ki se izvaja na Pedagoški fakulteti UM. Njegov cilj je povezati različna 

raziskovalna področja ter predstaviti projekte in raziskovalno delo udeležencev. 

Pripravili smo delavnice za osnovnošolce in jih izvedli v okviru Mini univerze Filozofske 

fakultete Univerze v Mariboru (MUF). 

– 27. avgusta 2019 sta Sandi Majninger in Simona Majhenič izvedla delavnico Slovenščina 

na moji dlani za udeležence in udeleženke Mini univerze (MUF). 

Pripravili smo srečanja oz. delavnice za srednješolce. 

– 20. novembra 2020 je izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük v okviru dogodka Miklošičevi 

dnevi preko aplikacije Zoom dijakom drugih letnikov Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer predstavila inovativni pristop k sodobnemu jezikoslovju, ki ga bo nudilo e-

okolje Slovenščina na dlani. 

– 11. februarja 2019 sta se izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič in izr. prof. dr. Natalija Ulčnik srečali 

z dijakinjami in dijaki Gimnazije Ormož, ki so pod mentorstvom profesorice slovenščine 

mag. Aleksandre Štih aktivno sodelovali pri zbiranju besedil za korpus BERTA. Po 

pogovoru o načinu zbiranja govorjenih besedil in izmenjavi izkušenj smo se vsem 

sodelujočim iskreno zahvalili in jih obdarili s promocijskim gradivom. 

Projektne aktivnosti smo sproti predstavljali in o e-okolju poročali v medijih (radio, televizija, 

časopisi), na spletnih straneh, izobraževalnih in informacijskih portalih ter na drugih 

institucijah. 

– MMC RTV SLO: https://www.rtvslo.si/radio-maribor/euranet-plus/slovenscina-na-

dlani/512423  

– SIO (Slovensko izobraževalno omrežje): https://sio.si/2020/11/05/francek-in-

slovenscina-na-dlani/  

– STA: https://www.sta.si/2892367/slovenscina-na-dlani-inovativno-ucno-e-okolje-za-

obogatitev-pouka-slovenskega-jezika  

– Dostop.si, Informacijski portal za mlade: https://www.dostop.si/spletni-jezikovni-

portal-francek-in-projekt-slovenscina-na-dlani/   

https://www.rtvslo.si/radio-maribor/euranet-plus/slovenscina-na-dlani/512423
https://www.rtvslo.si/radio-maribor/euranet-plus/slovenscina-na-dlani/512423
https://sio.si/2020/11/05/francek-in-slovenscina-na-dlani/
https://sio.si/2020/11/05/francek-in-slovenscina-na-dlani/
https://www.sta.si/2892367/slovenscina-na-dlani-inovativno-ucno-e-okolje-za-obogatitev-pouka-slovenskega-jezika
https://www.sta.si/2892367/slovenscina-na-dlani-inovativno-ucno-e-okolje-za-obogatitev-pouka-slovenskega-jezika
https://www.dostop.si/spletni-jezikovni-portal-francek-in-projekt-slovenscina-na-dlani/
https://www.dostop.si/spletni-jezikovni-portal-francek-in-projekt-slovenscina-na-dlani/
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– L'mit, Ljubljanska mreža info točk za mlade: https://www.lmit.org/za-

mlade/izobrazevanje/izobrazevalna-projekta-spletni-jezikovni-portal-francek-in-

slovenscina-na-dlani.html  

– Predstavitev projekta na Radiu Maribor: Vodja projekta Natalija Ulčnik je projekt 

Slovenščina na dlani predstavila v oddaji Jezik na vrtiljaku. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-

na-vrtiljaku/174546824 

– Intervju na Radiu Slovenija Internacional: Vodja projekta Natalija Ulčnik je projekt 

predstavila v oddaji Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope: 

http://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/ucenje-slovenscine-s-pomocjo-igre-v-

inovativnem-ucnem-e-okolju/458102 

– Časnik Večer: Melita Forstnerič Hajnšek, Slovenščina (kot) na dlani (intervju z vodjo 

projekta Natalijo Ulčnik); https://www.vecer.com/kultura/slovenscina-kot-na-dlani-

6488701  

– Predstavitev projekta v oddaji Report (regionalna televizija, BK TV): izr. prof. dr. Natalija 

Ulčnik, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič in izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük so predstavile 

projekt Slovenščina na dlani. Z voditeljico Špelo Pokeržnik so se pogovarjale o pripravi 

našega učnega e-okolja in o slovenščini. 

– Predstavitev projekta na univerzah v tujini: izr. prof. dr. Branislava Vičar je na Filološki 

fakulteti Univerze v Beogradu predstavila projekt Slovenščina na dlani. 

– Na pobudo dr. Kozme Ahačiča, vodje projekta Spletni portal Franček, Jezikovna 

svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, smo se 5. februarja 

2018 sestali v prostorih Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Namen sestanka, ki so 

se ga udeležili izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, dr. Iztok Kosem in dr. Matej Meterc, je bil 

seznanitev z obema projektoma, predstavitev njune zasnove in iskanje možnosti 

povezovanja s ciljem učinkovitejšega prenosa rezultatov dela med uporabnike. 

 

O projektu smo poročali v reviji Slavia Centralis: 

– Natalija Ulčnik, 2019: Projekt Slovenščina na dlani, 

https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/960  

https://www.lmit.org/za-mlade/izobrazevanje/izobrazevalna-projekta-spletni-jezikovni-portal-francek-in-slovenscina-na-dlani.html
https://www.lmit.org/za-mlade/izobrazevanje/izobrazevalna-projekta-spletni-jezikovni-portal-francek-in-slovenscina-na-dlani.html
https://www.lmit.org/za-mlade/izobrazevanje/izobrazevalna-projekta-spletni-jezikovni-portal-francek-in-slovenscina-na-dlani.html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174546824
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174546824
http://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/ucenje-slovenscine-s-pomocjo-igre-v-inovativnem-ucnem-e-okolju/458102
http://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/ucenje-slovenscine-s-pomocjo-igre-v-inovativnem-ucnem-e-okolju/458102
https://www.vecer.com/kultura/slovenscina-kot-na-dlani-6488701
https://www.vecer.com/kultura/slovenscina-kot-na-dlani-6488701
https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/960
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– Nina Horvat, 2021: Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za 

slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine:  

https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1285 

Promocijske aktivnosti smo izvajali na socialnih omrežjih Facebook in Instagram (na 

projektnem in univerzitetnem profilu, na fakultetnih in oddelčnih profilih). Na projektnih 

profilih objavljamo privlačno slikovno gradivo, podajamo temeljne informacije o e-okolju, 

zastavljamo vprašanja ipd.  

Prim. https://www.facebook.com/slonadlani/, 

https://www.instagram.com/slovenscinanadlani/.  

 

(2) Projektni video 

V okviru promocijskih aktivnosti smo z zunanjim izvajalcem zasnovali in pripravili zabavne 

videoposnetke (glavna akterja sta Boštjan Gorenc - Pižama in Jože Robežnik). 

Povezava do video posnetkov: 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/  

Za namen izobraževanja smo pripravili več krajših video posnetkov, ki prikazujejo prijavo v e-

okolje in njegove temeljne funkcionalnosti.  

 

(3) Predstavitvena brošura projekta 

Pripravili smo predstavitveno brošuro z vsemi osnovnimi informacijami o e-okolju Slovenščina 

na dlani: kaj je Slovenščina na dlani, zakaj jo uporabljati, po čem se razlikuje od drugih e-gradiv 

za slovenščino, kaj omogoča, katera področja zajema, komu je namenjena, katere so njene 

prednosti z vidika učitelja in učenca. 

Naslov brošure: Slovenščina na dlani – interaktivno učno e-okolje 

Avtorice in avtorji: Andreja Bizjak, Peter Čakš, Darinka Verdonik, Špela Antloga, Sandi 

Majninger, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik 

https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1285
https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1285
https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1285
https://www.facebook.com/slonadlani/
https://www.instagram.com/slovenscinanadlani/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
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Leto izida: 2021 

Dostopnost: e-publikacija, http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf 

 

(4) Konferenca in zbornik 

Aprila 2021 smo organizirali in izvedli znanstveno ter strokovno konferenco Razvoj in raba 

učnih e-okolij za slovenščino ter pripravili zbornik povzetkov.  

Namen konference je bil izpostaviti potrebo po razvoju učnih e-okolij in možnosti za njihovo 

rabo v okviru (jezikovnega) pouka slovenščine. Predstavili smo rezultat projekta Slovenščina 

na dlani, tj. inovativno prosto dostopno učno e-okolje. 

Tematska izhodišča konference so bila: 

– Učna e-okolja za jezikovni pouk slovenščine – stanje in perspektive 

– Jezikovnotehnološka podpora pri razvoju učnih e-okolij za učenje in poučevanje 

slovenščine 

– Inovativni didaktični pristopi pri jezikovnem pouku slovenščine 

– Učenje in poučevanje slovenščine na daljavo 

– Učno e-okolje Slovenščina na dlani 

Konferenca je potekala 21. in 22. aprila 2021 na daljavo (v okolju MS Teams). Na njej so 

nastopile raziskovalke in raziskovalci oz. strokovnjakinje in strokovnjaki z Univerze v Mariboru, 

Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša), MIZŠ, Zavoda RS za šolstvo, Umetniške gimnazije (Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor) ter učiteljice in učitelji s sodelujočih šol. 

Več o konferenci najdemo na: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/. 

Program je dostopen na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/00_Program_Konferenca-in-okrogla-miza-april-2021.pdf.  

Zbornik povzetkov je dostopen na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-

content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/00_Program_Konferenca-in-okrogla-miza-april-2021.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/00_Program_Konferenca-in-okrogla-miza-april-2021.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf
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(5) Organizacija okrogle mize 

Aprila 2021 je bila organizirana in izvedena okrogla miza z naslovom Novi izzivi pri jezikovnem 

pouku slovenščine. Potekala je 22. aprila 2021. Namenjena je bila izmenjavi izkušenj in idej 

osnovno- ter srednješolskih učiteljic in učiteljev slovenščine o rabi učnih e-okolij pri pouku 

slovenščine, premisleku o učenju in poučevanju s pomočjo sodobne tehnologije ter prvim 

odzivom na rabo učnega e-okolja Slovenščina na dlani pri pouku. 

Tematska izhodišča so bila: 

– Učenje in poučevanje s pomočjo sodobne tehnologije (raba pametnih naprav) 

– Izkušnje z učnimi e-okolji pri pouku slovenščine (prednosti, pomanjkljivosti, možnosti) 

– Evalvacija učnega e-okolja Slovenščina na dlani 

Nastopili so: 

– Peter Avbar in Petra Kodre (OŠ Danila Lokarja Ajdovščina): IKT – učiteljevo nepogrešljivo 

učno orodje  

– Renata Debeljak (OŠ Olge Meglič, Ptuj): Stara šola z e-okolji  

– Dubravka Berc Prah (Šolski center Rogaška Slatina): Česa smo se naučili iz izkušnje 

izobraževanja na daljavo  

– Aleksandra Štih (Gimnazija Ormož): Spletna e-okolja za jezikovni pouk slovenščine  

– Tjaša Markežič (Prva gimnazija Maribor): Z družbenim omrežjem do jezikovnega znanja  

– Tanja Brčić Petek (Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Umetniška gimnazija): 

Učiteljev vsakdan je vsak dan znova nov izziv  

– Ljiljana Mićović Struger (Zavod Republike Slovenije za šolstvo): Jezikovni pouk e-

slovenščine  

Več informacij o okrogli mizi je na povezavi: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/. 

 

 

 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/
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(6) Priprava monografije 

V okviru projekta smo zasnovali monografsko publikacijo Slovenščina na dlani in v njej sproti 

objavljali rezultate projektnega dela in strokovne novosti, s katerimi smo želeli seznaniti 

osnovno- in srednješolske učiteljice in učitelje. Slednjim smo ponudili tudi priložnost objav 

strokovnih prispevkov. 

Leta 2018 je izšla Slovenščina na dlani 1, leta 2019 Slovenščina na dlani 2, leta 2021 pa 

Slovenščina na dlani 3. Vse strokovne publikacije so dostopne na spletni strani Univerzitetne 

založbe Univerze v Mariboru, pri kateri so tudi izšle.  

 

– Slovenščina na dlani 1 (e-publikacija in tiskana verzija):14 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341  

Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo 

interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in 

srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt 

združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, 

didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z 

učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-

izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, 

zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja 

strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, 

kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako 

lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do 

znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je 

funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in 

odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu 

napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v 

 
14 Brezplačni izvod smo podarili vsem sodelujočim učiteljicam in učiteljem, poslali pa smo ga tudi vsem, ki so 
založbi ali urednici pisali za izvod. 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
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publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz 

prakse. 

– Slovenščina na dlani 2 (e-publikacija): 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447   

Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. 

Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 

izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z 

vidika uporabniške izkušnje učitelja ter učenca. Ker bo e-okolje vsebovalo vaje in naloge s 

področja pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil, so podane možnosti priprave vaj z ozirom 

na učni načrt in postopke avtomatizacije. Pri frazeologiji bomo ob nalogah ponudili tudi 

slovarske opise izbranih enot, zato je predstavljeno, katerih 100 frazemov in 100 pregovorov 

smo izbrali za natančnejšo obravnavo. Pojasnjeno je tudi, katera znanja učeči se usvajajo s 

pomočjo zbirke besedil, ki smo jo poimenovali BERTA. V drugem delu najdemo članke učiteljic 

slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Na podlagi svojih izkušenj z učenci in dijaki predstavljajo 

izvirne ideje za obravnavo slovnice, leksikologije, frazeologije in besedilnih vrst ter 

izpostavljajo učinkovite učne metode, s katerimi so uspele osnovno- in srednješolce navdušiti 

za učenje in raziskovanje slovenščine. Na podlagi člankov ugotavljamo, da je mogoče vsako, 

tudi na videz suhoparno učno snov, učencem predstaviti kot izziv in jih s tem spodbuditi k 

ustvarjalnosti ter iskanju drugačnih rešitev. 

– Slovenščina na dlani 3 (e-publikacija): 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545  

Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru 

katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk 

slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov 

(pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajemanju primerov iz 

aktualnih in avtentičnih besedil. Dodane so tudi nazorne razlage, ki jih lahko učeči se 

uporabljajo kot pomoč pri reševanju nalog ali v obliki samostojnega jezikovnega priročnika. 

Prispevki, vključeni v monografijo, podrobneje predstavljajo ozadje priprave vaj in nalog, 

podajajo koncept priprave razlag, se dotikajo pomena frazeološke kompetence in 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
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predstavljajo zanimive rezultate anketiranja o pomenu frazemov, prikažejo pa tudi načrtovano 

notranjo evalvacijo e-okolja ter ovrednotijo e-okolje v kontekstu prožnih oblik učenja in 

poučevanja. S tem je strokovni javnosti omogočen vpogled v razvoj in izvajanje posameznih 

faz priprave učnega e-okolja, ki se bo od leta 2021 lahko uporabljalo za obogatitev pouka 

slovenščine. 

 

Septembra 2021, torej ob zaključku projekta, je izšla še monografija Slovenščina na dlani 4. 

– Slovenščina na dlani 4 (e-publikacija): 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615  

Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju 

in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja 

digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice 

razvoja učnih gradiv. Izpostavljeni so najnovejši jezikovni viri, ki lajšajo učenje ter poučevanje 

slovenščine, npr. Vejice 1.0, Jezikovni sledilnik 1.0, Sloleks 2.0, SPiPP, nekateri med njimi pa 

učinkovito izkoriščajo tudi igrifikacijske elemente, npr. Igra besed. V središču zanimanja je 

inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, njegova priprava in specifike vsebinskih 

sklopov. Analiziran je tudi vpliv informativne literature v učnih e-virih na razvoj bralne 

pismenosti. Monografija se zaokrožuje z razmislekom o pomenu večjezičnosti in osebne 

raznojezičnosti v digitalni dobi ter s prikazom inovativnih didaktičnih pristopov, ki jih je v 

epidemioloških razmerah spodbudila povečana raba sodobnih tehnologij. 

 

E-publikacije je možno tudi prenesti kot celoto ali zgolj posamezne članke; statistika na spletni 

strani kaže veliko zanimanje zanje (tudi do 200 prenosov mesečno). 

 

(7) Vključevanje študentov v projektne aktivnosti 

Študentke in študente vseh treh sodelujočih fakultet Univerze v Mariboru smo vseskozi 

seznanjali s projektnimi aktivnostmi in jih tudi vključevali v delo (kritično ovrednotenje 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
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gradiva, pomoč pri pripravi posnetkov ipd.) oz. promocijske aktivnosti. Izsledke lastnih raziskav 

smo vključili v svoje pedagoško delo. Študentke in študenti drugostopenjskih pedagoških 

programov Oddelka za slovanske jezike in književnosti (FF UM) so s projektnimi aktivnostmi 

seznanjali tudi učiteljice in učitelje slovenščine, pri katerih so bili na praktičnem usposabljanju.  

Nastalo je tudi magistrsko delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Mire Krajnc Ivič, vezano na učno 

e-okolje Slovenščina na dlani: 

– FILO, Tadeja. Vabilo, novica, poljudnoznanstveni prispevek in opis postopka v učbeniškem 

gradivu ter v projektu Slovenščina na dlani: magistrsko delo. Maribor: [T. Filo], 2021. IX, 

114 str., ilustr., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78947. [COBISS.SI-

ID 61937923] 

 

(8) Promocijsko gradivo projekta 

Vsebinsko in grafično smo zasnovali promocijsko gradivo projekta. Izdelali smo predloge. 

Odločili smo se za plakate, brošuro, USB-ključke, skodelice, vrečke, pisala, dežnike, mape, 

zvezke, stekleničke in beležke. Slikovno gradivo za promocijske namene smo pridobivali tudi s 

sodelovanjem učencev in dijakov. 

 

(9) Izdelava promocijskega gradiva 

Izdelali smo promocijsko gradivo. Namenjeno je bilo ciljni publiki e-okolja, torej učencem, 

učenkam, dijakom, dijakinjam ter učiteljicam, učiteljem slovenščine.  

Fotografije gradiva so dostopne na: http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/galerija/.  

 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78947
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61937923?lang=sl
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/galerija/
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Slika 13: Promocijsko gradivo (mape, zvezki) 

Vir: Slovenščina na dlani 

 

(10) Prevajanje v angleščino 

V letu 2021 smo posodobili vsebino na projektni spletni strani in jo prevedli v angleščino. Prim. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/en/.  

 

3.6 Upravljanje projekta 

 

Projekt Slovenščina na dlani je vodila izr. prof. dr. Natalija Ulčnik (FF UM).  

Koordinatorji posameznih sklopov so bili: izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič (FF UM) – področje 

slovenistike in jezikoslovja; izr. prof. dr. Darinka Verdonik (FERI UM) – področje jezikovnih 

tehnologij; doc. dr. Simona Pulko (FF UM) – področje didaktike; doc. dr. Milan Ojsteršek (FERI 

UM) – področje programiranja. 

Finančno vodenje projekta je prevzela Sabina Weingerl (FERI UM). 

http://projekt.slo-na-dlani.si/en/
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Administrativno pomoč so nudile Sabina Weingerl (FERI UM), Janja Lužnik (FF UM) in Jelena 

Krivograd (PEF UM). Administrativno delo so v določenem obsegu opravljale vse članice in 

člani projekta.  

Skrbnica projekta na Ministrstvu za kulturo je bila Jasna Pečelin. 

 

 

4 ODZIVI IN EVALVACIJA E-OKOLJA 

 

Ob koncu projekta smo med sodelujočimi učiteljicami in učitelji izvedli anketo, v kateri so po 

izvedenem testiranju učnega e-okolja Slovenščina na dlani to tudi evalvirali. Anketa je bila na 

voljo na povezavi https://1ka.arnes.si/a/26864, in sicer od 25. 8. 2021 do 30. 9. 2021. V tem 

času jo je v celoti izpolnilo 17 učiteljic in učiteljev. 

 

Slika 14: Anketa (evalvacija učnega e-okolja) 

Vir: Slovenščina na dlani 

O načrtovanju evalvacije smo poročali v članku Testiranje in notranja procesna evalvacija 

učnega e-okolja Slovenščina na dlani (Ulčnik, Pulko in Brčić Petek 2021: 143–150). 

https://1ka.arnes.si/a/26864
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Vsebina ankete 

Učiteljice in učitelji so najprej označili, kje poučujejo slovenščino. 

Slovenščino poučujem v/na:  

☐ osnovni šoli   

☐ srednji strokovni šoli     

☐ gimnaziji 

 

Sledile so ocenjevalne postavke, vezane na: grafično podobo e-okolja, zasnovo in delovanje e-

okolja, učinkovitost rabe e-okolja, funkcionalnosti za učiteljice in učitelje, pripravljene vsebine, 

didaktično ustreznost vaj in nalog ter splošno oceno učnega e-okolja. Ocenjevalna lestvica je 

bila od 1 do 5, pri čemer je 1 neustrezno, 5 pa zelo ustrezno.  

 

OCENJEVALNE POSTAVKE 1 2 3 4 5 

neustrezno                                                                   zelo ustrezno 

 

Grafična podoba e-okolja      

splošna podoba (liki, ikone, barve 

…) 

     

velikost elementov, črk      

postavitev elementov      

Zasnova in delovanje e-okolja      

intuitivnost, najdljivost vsebin      

preglednost      

vrednotenje odgovorov      

odzivnost, delovanje v različnih 

spletnih brskalnikih 

     

Učinkovitost rabe e-okolja       

na računalnikih      
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Funkcionalnosti za učiteljice in 

učitelje 

     

upravljanje skupin      

izbiranje nalog      

pregled rezultatov      

Vsebine      

usklajenost z učnim načrtom      

aktualnost      

Didaktična ustreznost vaj in nalog       

pravopis      

slovnica      

Splošna ocena učnega e-okolja      

kakovost, strokovnost       

uporabnost pri pouku      

uporabnost izven pouka      

 

V naslednji fazi so anketiranke in anketiranci presojali, ali podane trditve držijo/delno držijo/ne 

držijo. 

TRDITVE  

Učno e-okolje Slovenščina na dlani: 

Drži.  Delno 

drži. 

Ne drži. 

– je za učiteljice in učitelje tehnično nezahtevno in se ga zlahka 

privadiš; 

   

– olajša delo učiteljev in učiteljic;    

– je primerno za poučevanje na daljavo;    

– je primerno za učenje na daljavo;    

– učence in učenke oz. dijake in dijakinje motivira za jezikovni pouk 

slovenščine; 

   

– vsebuje jasna, razumljiva navodila za reševanje vaj in nalog;    

– v vajah in nalogah vsebuje primerne zglede;    

– vsebuje razumljive in terminološko ustrezne razlage, ki so v pomoč 

pri reševanju vaj in nalog; 

   

– je didaktično ustrezna obogatitev jezikovnega pouka slovenščine.    
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Na koncu so odgovorili še na vprašanji: 

– Katere prednosti učnega e-okolja ste prepoznali?  

– Katere pomanjkljivosti učnega e-okolja ste prepoznali? 

V primeru opaženih pomanjkljivosti so lahko priložili tudi posnetek zaslona e-okolja. 

 

Rezultati ankete 

– Poučevanje slovenščine v osnovni oz. srednji šoli: 59 % anketirancev in anketirank 

poučuje slovenščino na osnovni šoli, 41 % na gimnaziji. 

– Grafična podoba e-okolja: Izraženo je bilo zadovoljstvo z splošno podobo grafike, tj. liki, 

ikonami, barvami ipd. (ocena: 4,2/5) ter postavitvijo elementov (ocena: 4,2/5); nekoliko 

manj zadovoljni so bili z velikostjo elementov oz. črk (ocena: 3,9/5).  

– Zasnova in delovanje e-okolja: Postavke v tem sklopu so bile ocenjene z oceno nad 4; 

najbolj so bili zadovoljni s preglednostjo in odzivnostjo ter delovanjem v različnih spletnih 

brskalnikih (ocena: 4,4/5), zgolj nekoliko nižje so ocenili intuitivnost, najdljivost vsebin in 

vrednotenje odgovorov v e-okolju (ocena: 4,1/5). 

– Učinkovitost rabe e-okolja: 71 % anketirancev in anketirank je učinkovitost rabe na 

računalnikih ocenila z oceno 5; oceno 4 je dodelilo 24 %, 3 pa 5 %. 

– Funkcionalnosti za učiteljice in učitelje: Postavka je v povprečju ocenjena z oceno, višjo 

od 4; upravljanje skupin – ocena: 4,3/5; pregled rezultatov – ocena 4,2/5; izbiranje nalog 

– ocena: 4,1/5. 

– Vsebine: Učiteljice in učitelji ocenjujejo, da so vsebine aktualne (ocena: 4,5/5) in 

usklajene z učnimi načrti (ocena: 4,4/5). 

– Didaktična ustreznost vaj in nalog je dosegla povprečno oceno 4,3/5. 

– Splošna ocena učnega e-okolja je prav tako ocenjena z oceno nad 4. Najvišje je ocenjena 

kakovost in strokovnost (ocena: 4,6/5), sledi uporabnost pri pouku (ocena: 4,4/5) in 

uporabnost izven pouka (ocena: 4,2/5). 

– Trditve o učnem e-okolju (drži/delno drži/ne drži): Najvišji odstotek strinjanja se pojavi 

pri trditvi, da je učno e-okolje didaktično ustrezna obogatitev jezikovnega pouka 

slovenščine (94 %). Učiteljice in učitelji se v visokem deležu strinjajo, da je e-okolje zanje 
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tehnično nezahtevno in se ga zlahka privadijo (88 %), da je primerno za poučevanje na 

daljavo (88 %), da olajša njihovo delo (82 %) in je primerno za učenje na daljavo (82 %). 

71 % jih meni, da vsebuje jasna in razumljiva navodila za reševanje vaj in nalog ter da 

vsebuje razumljive in terminološko ustrezne razlage, ki so v pomoč pri reševanju vaj in 

nalog. Najnižji delež strinjanja je izkazan pri trditvah, da učno e-okolje učence in učenke 

oz. dijake in dijakinje motivira za jezikovni pouk slovenščine (53 %) ter da so v vajah in 

nalogah uporabljeni primerni zgledi (53 %). Posamezne učiteljice in učitelji menijo, da ne 

držijo trditve, da je učno e-okolje primerno za poučevanje/učenje na daljavo, da učeče 

se motivira za učenje in da vaje vsebujejo ustrezne zglede. 

Med prednostmi učnega e-okolja so navajali: samostojno učenje, samoevalvacijo, formativno 

spremljanje, spremljanje rezultatov in napredka, možnost razvrščanja v skupine, 

interaktivnost, odzivnost, dostopnost, različne tipe nalog, veliko vaj oz. nalog na določeno 

tematiko, dodatne vaje, vaje na enem mestu, velik nabor primerov, digitalno okolje, krepitev 

digitalnih kompetenc, igrifikacija, estetska urejenost, vključevanje v učni proces, lažje učenje 

in poučevanje na daljavo. 

Kot pomanjkljivosti učnega e-okolja so prepoznali: uvodno privajanje na sistem, pri lažjih 

nalogah preveč primerov reševanja po istem kopitu (to omogoča ugibanje rešitev, brez 

izkazanega znanja, npr. avtomatično vstavljanje vejice pred ker, čeprav uporabnik nima 

ustreznega znanja, t. i. reševanje »na pamet«), za srednješolce prelahke naloge, premalo 

nalog, pri katerih bi pokazali razmislek, manjša preglednost tem, ki jih izbereš; težave pri 

konkretnih nalogah (umeščanje vejice v besedilo, slaba vidnost glagolov, nezmožnost 

popraviti glagol, izpis pomišljajev). Med pomanjkljivostmi je v enem primeru bilo navedeno, 

da »nobeno e-učenje ne more nadomestiti dela v živo«. 

Prim. prilogo 2 (Analiza – grafični prikaz). 

Interpretacija rezultatov in možnosti za izboljšave 

Evalvacija je pokazala, da so učiteljice in učitelji zadovoljni z izdelanim učnim e-okoljem. 

Menijo, da je ustrezno zasnovano, grafično primerno, pregledno, z ustreznimi 

funkcionalnostmi, da je kakovostno, aktualno, uporabno in didaktično ustrezno. Pozitivni 

rezultati so tudi odraz sodelovanja v vseh fazah izvajanja projekta, pri katerih so imeli učitelji 
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možnost sproti podajati svoje pripombe, komentarje in pomisleke. Pri posameznih 

ocenjevalnih postavkah si želimo rezultate še izboljšati, zato bomo v okviru spremljanja 

učinkov projekta še naprej beležili opažanja uporabnikov in skušali upoštevati njihove 

pripombe. 

Pri grafični podobi učnega e-okolja bomo dodatno omogočili povečanje elementov oz. črk, 

besedila. Tako bo učno e-okolje v večji meri prilagojeno tudi učečim se s posebnimi potrebami. 

Dobra polovica anketirancev in anketirank meni, da učno e-okolje učence in učenke oz. dijake 

in dijakinje motivira za jezikovni pouk slovenščine ter da so v vajah in nalogah uporabljeni 

primerni zgledi. Raziskali bomo vzroke za najnižji delež strinjanja z navedenima postavkama, 

e-okolje bomo dodatno testirali med učečimi se, ohranjali stike s sodelujočimi šolami, 

pridobivali povratne informacije, ob tem pa smo po prejemu rezultatov že začeli z dodatnim 

pregledom zgledov, ki jih sistem avtomatično prikliče k posameznim vajam in nalogam. Ročno 

smo že izločili odkrite neustrezne zglede (predolge, premalo razumljive ipd.). Dodatno 

pregledujemo še navodila k nalogam in tudi te bomo po potrebi še korigirali oz. didaktično 

prilagodili (npr. izraziteje označili, da je v nalogi treba poiskati neustrezen/napačen primer, 

odkriti napako). S tem se aktivno odzivamo na mnenja uporabnikov in uporabnic. 

Nekatere učiteljice in učitelji so izpostavili, da bi bilo zelo koristno, če bi uporabniki imeli 

možnost vpogleda v rešene primere, vpogleda v posamezne napake in pravilne rešitve. Učno 

e-okolje trenutno predvideva le vpogled v statistiko reševanja, uporabniki so tako seznanjeni 

s tem, pri katerem primeru so naredili napako, ni pa omogočen natančen vpogled v napake, 

prav tako ni možno pregledovanje rešitev. Tega torej učno e-okolje v zdajšnji različici ne 

predvideva, vsekakor pa je ta povratna informacija za nas pomembna in bomo o njej razmišljali 

pri morebitni nadgradnji e-okolja oz. pri pripravi nove verzije učnega e-okolja. 
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5 SKLEP 

 

Učno e-okolje Slovenščina na dlani je nastalo s ciljem, razviti prosto dostopno, dinamično in 

fleksibilno interaktivno učno e-okolje z veliko vajami in nalogami iz izbranih vsebinskih sklopov 

ter dodanimi razlagami, ki se lahko prikličejo kot pomoč pri izvajanju aktivnosti. Za motiviranje 

učečih se je poskrbljeno tudi z grafično prilagojenostjo primarnim uporabnikom in 

uporabnicam. Novo učno e-okolje za slovenščino želi spodbuditi dvig jezikovne in digitalne 

pismenosti ter se odzvati na potrebo po prilagoditvi izobraževalnega sistema novim razmeram 

in značilnostim digitalne dobe oz. družbe. Uporablja se lahko kot obogatitev jezikovnega 

pouka slovenščine. 

Izdelano učno e-okolje Slovenščina na dlani je od konca septembra 2021 prosto dostopno 

vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom ter širši javnosti, in sicer preko spletnih brskalnikov po 

licenci Creative Commons (Priznanje avtorstva CC-BY). Dostop je mogoč brez avtentikacije ali 

z avtentikacijo s pomočjo registracije in z avtentikacijo s pomočjo ARNES AAI. Dostop z 

registracijo omogoča, da se bo vsakemu uporabniku, uporabnici ob vsakem trenutku odprl 

individualni profil z že opravljenimi nalogami in statistiko rezultatov, kar obenem pomeni, da 

je omogočen tudi vpogled v lastne aktivnosti in napredek. Verjamemo, da bo e-okolje 

nagovorilo vse, ki se želijo učiti na sodoben in inovativen način, da jim bo ponujalo dinamično 

in prijetno uporabniško izkušnjo ter da jih bo prav ta prepričala v redno uporabo oz. v to, da 

bodo večkrat »preklopili na slovenščino«.15 

Po zaključku projekta bomo učno e-okolje in njegovo rabo še naprej natančno spremljali, 

analizirali uporabniške izkušnje, glede na povratne informacije po potrebi izboljševali oz. 

izpopolnjevali njegove funkcionalnosti, ohranjali stike s sodelujočimi VIZ, vzpostavljali stike z 

novimi VIZ in izvajali promocijske aktivnosti. Še eno leto bomo natančno spremljali rabo e-

okolja, pet let pa bomo zagotavljali njegovo dostopnost.  

 
15 Preklopi na slovenščino je slogan Slovenščine na dlani. 
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Pripravili smo tudi izobraževanje za učiteljice in učitelje v okviru programov profesionalnega 

usposabljanja (več na povezavi https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-

izobrazevanje/ppu/#1605119497085-f1eccaaa-7944). 18-urni program je torej namenjen 

osnovno- in srednješolskim učiteljicam in učiteljem slovenščine, ki želijo spoznati nove 

možnosti poučevanja in učenja slovenščine v kontekstu jezikovnotehnoloških dosežkov ter se 

usposobiti za praktično delo z inovativnim učnim e-okoljem Slovenščina na dlani. Naši cilji so 

predstaviti inovativno prosto dostopno učno e-okolje Slovenščina na dlani učiteljicam in 

učiteljem slovenščine in ga umestiti v sklop jezikovnotehnoloških dosežkov, osvetlili način 

delovanja e-okolja in njegove funkcionalnosti, izpostaviti možnosti njegove rabe pri pouku 

(konkretno pri obravnavi pravopisa, slovnice, besedil ter frazemov in pregovorov), predstaviti 

možnosti vključevanja e-okolja v različne faze pouka slovenščine ter praktično prikazati potek 

učne ure ter udeleženke in udeležence usposobiti za učinkovito rabo učnega e-okolja 

Slovenščina na dlani. S tem želimo prispevati k širši rabi e-okolja v slovenskem prostoru. 

Slovenščina na dlani je namreč povsem novo okolje, ki potrebuje masovno testiranje. Šele z 

množično rabo se bo lahko naredila analiza uporabniške izkušnje. Na njeni osnovi pa se bo 

trenutna prva verzija lahko v prihodnje še nadgrajevala in tudi povezovala z drugimi 

predmetnimi področji.  

https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/ppu/#1605119497085-f1eccaaa-7944
https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/ppu/#1605119497085-f1eccaaa-7944


 
 
 

98 
 

6 VIRI IN LITERATURA 

 

– Špela ANTLOGA, 2021: Oblikovanje vaj in nalog za vsebinska sklopa slovnica in pravopis 

s pomočjo korpusa in drugih (jezikovnih) virov. Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 3–11. Dostop 26. 10. 2021 na  

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Špela ANTLOGA, Andreja ZALOKAR, Alenka VALH LOPERT, Simona PULKO, Polonca ŠEK 

in Darinka VERDONIK, 2021: Vaje in naloge iz slovnice in pravopisa v učnem e-okolju 

Slovenščina na dlani. Slovenščina na dlani 4. 57–74. Ur. N. Ulčnik. Maribor: 

Univerzitetna založba Univerze. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615. 

– Kaja DOBROVOLJC, 2018: Kako nastajajo korpusi. Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 61–64. Dostop 26. 10. 

2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Tadeja FILO, 2021: Vabilo, novica, poljudnoznanstveni prispevek in opis postopka v 

učbeniškem gradivu ter v projektu Slovenščina na dlani. Magistrsko delo. Maribor: 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78947.  

– Vida JESENŠEK, 2018: Zakaj in čemu frazeologija pri pouku slovenščine. Slovenščina na 

dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 21–24. Dostop 26. 

10. 2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Vida JESENŠEK, 2021: Frazemi v FRIDI in tuji jeziki. Slovenščina na dlani 3. 51–56. Ur. 

Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

– Mihaela KOLETNIK in Alenka VALH LOPERT, 2018: Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih 

za slovenščino v OŠ. Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna 

založba Univerze v Mariboru. 55–60. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Mihaela KOLETNIK in Alenka VALH LOPERT, 2019: Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih 

za slovenščino v srednjih šolah. Slovenščina na dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78947
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341


 
 
 

99 
 

Univerzitetna založba Univerze. 27–37. Dostop 26. 10. 2021  na http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Ada HOLCAR BRUNAUER, Cvetka BIZJAK, Janja COTIČ PAJNTAR, Marjeta BORSTNER, 

Vineta ERŽEN, Mihaela KERIN, Natalija KOMLJANC, Saša KREGAR, Urška MARGAN, 

Leonida NOVAK, Zora RUTAR ILC, Sonja ZAJC, Nives ZORE, 2019: Formativno 

spremljanje. Zakaj formativno spremljati. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

– Mihaela KOLETNIK in Alenka VALH LOPERT 2019a: E-learning materials for the Slovene 

language in elementary schools (6th-9th grade). Revija za elementarno izobraževanje 

12/2, 139–154. Dostop 26. 10. 2021 na 

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6. 

– Mihaela KOLETNIK in Alenka VALH LOPERT 2019b: E-Learning Materials for the Slovene 

Language in Secondary Schools. Dostop 26. 10. 2021 na http://projekt.slo-na-

dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf.  

– Iztok KOSEM, 2018: Idejna zasnova učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Slovenščina 

na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 85–

88. Dostop 26. 10. 2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Iztok KOSEM, Mojca STRITAR, Sara MOŽE, Ana ZWITTER VITEZ, Špela ARHAR HOLDT in 

Tadeja ROZMAN, 2012: Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop. Ljubljana: 

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 

– Mira KRAJNC IVIČ, 2018: Na kratko o besedilnih vrstah. Slovenščina na dlani 1. Ur. 

Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 35–40. Dostop 26. 10. 2021  

na http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/  

– Mira KRAJNC IVIČ, 2018a: Kdo ali kaj je BERTA? Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 65–72. Dostop 26. 10. 

2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Mira KRAJNC IVIČ in Ines VORŠIČ, 2019: Razvijanje funkcionalne pismenosti prek 

besedil zbirke BERTA. Slovenščina na dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna 

založba Univerze. 57–68. Dostop 26. 10. 2021 na  http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf#page=6
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23901960
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/


 
 
 

100 
 

– Mira KRANJC IVIČ, Ines VORŠIČ in Tanja BRČIĆ PETEK, 2021: Oblikovanje nalog in vaj za 

področje besedil. Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna 

založba Univerze. 109–115. Dostop 26. 10. 2021 na http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Mira KRAJNC IVIČ in Ines VORŠIČ, 2021: Primeri nalog in vaj ob besedilni skupini novica 

zbirke P-BERTA. Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna 

založba Univerze. 85–106. Dostop 26. 10. 2021 na http://projekt.slo-na-

dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Mira KRAJNC IVIČ in Ines VORŠIČ, 2021a: Besedila v učnem e-okolju Slovenščina na 

dlani. Slovenščina na dlani 4. 95–118. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615. 

– Simona MAJHENIČ, 2019: Pravopisne vaje z vidika ciljev učnih načrtov. Slovenščina na 

dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 15–20. Dostop 26. 

10. 2021 na  http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Sandi MAJNINGER, 2018: Priprava učnega e-okolja – programerski vidik. Slovenščina 

na dlani 1. 73–77. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostop 

26. 10. 2021 na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/341/302/543-1.  

– Sandi MAJNINGER, 2019: Avtomatsko ocenjevanje odgovorov na vprašanja odprtega 

tipa. Slovenščina na dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze. 21–25. Dostop 26. 10. 2021 na http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-

gradiva/  

– Sandi MAJNINGER, Marko FERME in Milan OJSTERŠEK, 2021: Priprava učnega e-okolja 

Slovenščina na dlani z vidika programiranja. Slovenščina na dlani 4. 175–188. Ur. N. 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615.  

– Matej METERC, 2021: Paremiologija v bazi znanja: o pregovorih in sorodnih izrazih. 

Slovenščina na dlani 3. 57–62. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze, 2021. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/341/302/543-1
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545


 
 
 

101 
 

– Simona PULKO, Melita ZEMLJAK JONTES, Mihaela KOLETNIK, Polonca ŠEK MERTÜK, 

Alenka VALH LOPERT, 2017: Analiza trenutno aktualnih e-okolij za poučevanje jezikov 

(primarno e-okolij za slovenščino). Gradivo projekta Slovenščina na dlani. Maribor: 

Univerza v Mariboru. 

– Simona PULKO in Melita ZEMLJAK JONTES, 2018: Po inovativni poti do znanja. 

Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v 

Mariboru. 49–54. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Simona PULKO in Natalija ULČNIK, 2021: Učno e-okolje Slovenščina na dlani v 

kontekstu prožnih oblik učenja in poučevanja. Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 119–137. Dostop 26. 10. 2021  na 

http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Simona PULKO in Natalija ULČNIK, 2021a: Strategije za izvajanje prožnih oblik učenja 

in poučevanja s pomočjo učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Slovenščina na dlani 3. 

137–142. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 119–137. 

Dostop 26. 10. 2021  na http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf. 

– Slovenščina na dlani. Predstavitvena stran. Dostop 26. 10. 2021  na http://projekt.slo-

na-dlani.si/sl/.  

– Slovenščina na dlani 1. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. 

Dostop 26. 10. 2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341. 

– Slovenščina na dlani 2. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 

Dostop 26. 10. 2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447. 

– Slovenščina na dlani 3. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. 

Dostop 26. 10. 2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

– Slovenščina na dlani 4. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. 

Dostop 26. 10. 2021 na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615. 

– Polonca ŠEK MERTÜK, 2018: Računalniška opremljenost sodelujočih šol in raba e-

gradiv pri pouku slovenščine. Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615


 
 
 

102 
 

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 81–84. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Polonca ŠEK MERTÜK, 2019: Predlogi učiteljev za obravnavo vsebin v e-okolju. 

Slovenščina na dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 9–

14. Dostop 26. 10. 2021  na http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/. 

– Polonca ŠEK MERTÜK, 2021: Ročno pregledovanje zgledov za pravopisne vaje. 

Slovenščina na dlani 3. 11–22. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

– Učni načrt (posodobljena izdaja) za slovenščino. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2018. 

– Natalija ULČNIK, Mira KRAJNC IVIČ, Simona PULKO, Polonca ŠEK MERTÜK, Milan, 

OJSTERŠEK, Darinka VERDONIK, 2017: Prijavni obrazec projekta Slovenščina na dlani. 

Maribor: Univerza v Mariboru. 

– Natalija ULČNIK, 2018: Natečaj kot oblika projektnega sodelovanja z osnovno- in 

srednješolci. Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze v Mariboru. 93–99. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Natalija ULČNIK, 2019: Izbor frazemov za bazo FRIDA. Slovenščina na dlani 2. Ur. N. 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 37–45. Dostop 26. 10. 2021 na 

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447. 

– Natalija ULČNIK, 2021: Razumevanje frazemov in načini njihovega pomenskega 

pojasnjevanja – rezultati ankete. Slovenščina na dlani 3. Ur. N. Ulčnik. Maribor: 

Univerzitetna založba Univerze. 33–50. Dostop 26. 10. 2021 na 

file:///D:/Downloads/545-Celotna%20knjiga-1256-1-10-20210312%20(4).pdf 

– Natalija ULČNIK, Matej METERC, 2019: Izbor pregovorov za bazo FRIDA. Slovenščina na 

dlani 2. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 47–55. Dostop 26. 

10. 2021  na http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447.   

– Natalija ULČNIK, Sandi MAJNINGER, Marko FERME in Darinka VERDONIK, 2021: 

Zunanja podoba učnega e-okolja Slovenščina na dlani in njegove funkcionalnosti. 

Slovenščina na dlani 3. 109–116. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447
file:///D:/Downloads/545-Celotna%20knjiga-1256-1-10-20210312%20(4).pdf
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447
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Univerze, 2021. Dostop 26. 10. 2021  na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

– Natalija ULČNIK, Simona PULKO in Tanja BRČIĆ PETEK, 2021: Testiranje in notranja 

procesna evalvacija učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Slovenščina na dlani 3. 143–

150. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostop 26. 10. 2021  

na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. 

– Natalija ULČNIK, Matej METERC in Vida JESENŠEK, 2021: Frazemi in pregovori v učnem 

e-okolju Slovenščina na dlani. Slovenščina na dlani 4. 75–94. Ur. N. Ulčnik. Maribor: 

Univerzitetna založba Univerze. Dostop 26. 10. 2021 na 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615.  

– Alenka VALH LOPERT in Špela ANTLOGA, 2021: Izdelava razlag za pravopisni in slovnični 

sklop. Slovenščina na dlani 3. Ur. Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba 

Univerze. 23–30. Dostop 26. 10. 2021  na  http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-

gradiva/. 

– Darinka VERDONIK, Grega MOČNIK, Aleksandra ZOEGLING MARKUŠ, 2018: 

Specifikacije korpusa za vaje iz slovnice in pravopisa (mladinski korpus – MAKS) za e-

učno okolje projekta »Slovenščina na dlani«. Interno gradivo projekta Slovenščina na 

dlani. Maribor: Univerza v Mariboru. 

– Darinka VERDONIK, 2019: Idejna zasnova e-okolja Slovenščina na dlani. Slovenščina na 

dlani 2. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 3–7. Dostop 26. 10. 

2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447.  

– Darinka VERDONIK, Simona MAJHENIČ, Špela ANTLOGA, Sandi MAJNINGER, Marko 

FERME, Kaja DOBROVOLJC, Simona PULKO, Mira KRAJNC IVIČ, Natalija ULČNIK, 2020: 

Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja 

Slovenščina na dlani. Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Zbornik 

konference, 24.–25. september 2020, Ljubljana. Dostop 26. 10. 2021 na 

http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Proceedings.pdf. 

– Darinka VERDONIK, Sandi MAJNINGER, Kaja DOBROVOLJC, Špela ANTLOGA, 

Aleksandra ZÖGLING MARKUŠ, Ines VORŠIČ, Melita ZEMLJAK JONTES, Mihaela 

KOLETNIK, Alenka VALH LOPERT, Polonca ŠEK MERTÜK, Iztok KOSEM, Simona 

MAJHENIČ in Marko FERME, 2020: Korpus mladinske književnosti MAKS (na spletu). 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447
http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Proceedings.pdf
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Univerza v Mariboru: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 

Dostop 26. 10. 2021  na 

https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=maks&struct_attr_stats=1 

– Darinka VERDONIK, Simona MAJHENIČ, Špela ANTLOGA,  Sandi MAJNINGER, Marko 

FERME, Kaja DOBROVOLJC, Simona PULKO, Mira KRAJNC IVIČ in Natalija ULČNIK, 2021: 

Učno e-okolje Slovenščina na dlani: izzivi in rešitve. Slovenščina 2.0: empirične, 

aplikativne in interdisciplinarne raziskave 9/1, 181–215. Dostop 26. 10. 2021 na 

file:///D:/Downloads/29688.pdf. 

– Ines VORŠIČ, 2018: Prvi odzivi učiteljev in učiteljic. Slovenščina na dlani 1. Ur. Natalija 

Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 89‒91. Dostop 26. 10. 

2021  na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.  

– Andreja ZALOKAR, 2021: Kako točkovati vaje in naloge na področju besedil. Slovenščina 

na dlani 4. 119–136. Ur. N. Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostop 

26. 10. 2021 na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615. 
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7 PRILOGI 

 

Priloga 1: Seznam registriranih udeležencev in udeleženk na projektni konferenci ter okrogli mizi (21. 

in 22. april 2021) 

 

Priloga 2: Evalvacija učnega e-okolja (Analiza – grafični prikaz) 

 

(Oboje poslano na Ministrstvo za kulturo.) 


