
Preklopi na slovenščino –
učno e-okolje Slovenščina na dlani

Izvedba: na daljavo v okolju MS Teams

Skupaj: 18 ur 

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju 2021/2022



Datum Ura Predavateljice Teme Izvedba
18. 2. 2022 16.00–16.45 Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik Učno e-okolje Slovenščina na dlani P

16.45–17.30 Izr. prof. dr. Darinka Verdonik Računalniško podprto poučevanje jezika P

17.45–19.15 Izr. prof. dr. Polonca Šek 

Andreja Zalokar, prof. 

Pravopis s Slovenščino na dlani D

D

19. 2. 2022 9.00–10.30 Izr. prof. dr. Polonca Šek 

Andreja Zalokar, prof. 

Slovnica s Slovenščino na dlani D

D

10.45–12.15 Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik Frazemi in pregovori s Slovenščino na dlani P

D
11. 3. 2022 15.30–17.00

17.15–18.00

Izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič Delo z besedili v e-okolju Slovenščina na dlani 1 P

D

D

18.00–18.45 Doc. dr. Ines Voršič Delo z besedili v e-okolju Slovenščina na dlani 2 P

12. 3. 2022 9.00–10.30 Doc. dr. Ines Voršič Delo z besedili v e-okolju Slovenščina na dlani 2 D

D
10.45–12.15 Doc. dr. Simona Pulko 

Mag. Tanja Brčić Petek

Slovenščina na dlani pri pouku D

D
12.30–14.00 Red. prof. dr. Dragica Haramija 

Doc. dr. Simona Pulko 

Informativna literatura v učnem e-okolju in njen vpliv 

na bralno pismenost

P

P



Cilji programa 

• predstaviti možnosti za izrabo digitalnih tehnologij v 
izobraževanju;

• predstaviti inovativno prosto dostopno učno e-okolje 
Slovenščina na dlani 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, frazemov in pregovorov ter 
besedil);

• predstaviti možnosti vključevanja e-okolja v različne faze pouka 
slovenščine ter praktično prikazati potek učne ure;

• predstaviti strokovne novosti (izsledke najnovejših raziskav na 
področju besediloslovja in frazeologije, novo terminologijo);

• udeleženke in udeležence usposobiti za učinkovito rabo učnega 
e-okolja Slovenščina na dlani.



Učno e-okolje
Slovenščina na dlani

Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
natalija.ulcnik@um.si

Univerza v Mariboru

Filozofska fakulteta 

Oddelek za slovanske jezike in književnosti

mailto:natalija.ulcnik@um.si


Projekt Slovenščina na dlani

• javni razpis Ministrstva za kulturo: Spodbujanje prožnih in 

inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij

• sofinanciranje: RS in EU iz Evropskega socialnega sklada

• prijavitelj: Univerza v Mariboru (Filozofska fakulteta, Fakulteta 

za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pedagoška 

fakulteta)

• trajanje: 2017–2021

• spremljanje: do konca leta 2022



INTERDISCIPLINARNO POVEZOVANJE 

SLOVENISTIKA in JEZIKOSLOVJE – koordinatorica izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, UM FF

DIDAKTIKA – koordinatorica doc. dr. Simona Pulko, UM FF

JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE – koordinatorica izr. prof. dr. Darinka Verdonik, UM FERI

PROGRAMIRANJE – koordinator doc. dr. Milan Ojsteršek, UM FERI

Zunanji izvajalci in izvajalke, študentke in študenti …

Vodja projekta: izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, UM FF



Sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi
1. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

2. Gimnazija Ormož

3. Prva gimnazija Maribor 

4. OŠ Pesnica pri Mariboru 

5. Šolski center Rogaška Slatina 

6. OŠ Primoža Trubarja Laško 

7. OŠ Sava Kladnika Sevnica 

8. Šolski center Postojna

9. Gimnazija Tolmin

10. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

11. OŠ Naklo

12. OŠ Draga Bajca Vipava 

13. Gimnazija Želimlje

14. OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

15. OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

• vzhodna in zahodna kohezijska regija

• aktivna vključenost v vseh fazah projekta

• koordinatorica stikov s šolami: 

izr. prof. dr. Polonca Šek, UM PEF



Namen in cilji
Namen

• izdelati visoko avtomatizirano prosto dostopno 
inovativno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine 
(od 6. razreda do konca srednje šole)

Cilji

• pripraviti tipološko raznolike vaje in naloge za področje 
pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil →
zajemanje problematičnih mest

• pripraviti bazo znanja → razlage

• omogočiti obogatitev jezikovnega pouka slovenščine →
ne gre za nadomeščanje obstoječih učnih gradiv

• prispevati k motiviranosti za učenje slovenščine

• izboljšati jezikovno-digitalne kompetence

→ razbremeniti učiteljice in učitelje

→ pri učečih se doseči prevzemanje odgovornosti za 
lastno učenje



Značilnosti izdelanega učnega e-okolja
• korpusni pristop (obsežne zbirke avtentičnih besedil, avtentični zgledi rabe)

• avtomatiziranost (orodja za samodejno zajemanje primerov, samodejno usmerjanje 
med nalogami, samodejno vrednotenje odgovorov …)

• fleksibilnost (samodejno prilagajanje potrebam in predznanju uporabnika, 
uporabnice) → vsak ima svojevrstno izkušnjo z e-okoljem (številčnost primerov, 
kombinacij)

• vodenje statistike (sprotne informacije o uspešnosti reševanja, spremljanje napredka) 

• elementi igrifikacije (s poudarkom na točkovanju in nagrajevanju za dosežene točke, 
virtualne nagrade – medalje, značke)

• zasnova okolja (2017) → raba okolja (2022–)→ jezikovnotehnološki razvoj, digitalne 
smernice, potrebe digitalne družbe, grafični trendi, strokovne novosti (spremembe)

• NOVO E-OKOLJE →masovno testiranje, analiza uporabniške izkušnje → nadgradnja 1. 
verzije



Ozadje priprave nalog (PRIMER: raba vejice)

1. Priprava gradiva → korpus mladinskih besedil MAKS, 10 mio. besed

2. Pregled gradiva

3. Vnos metapodatkov v skrbniški vmesnik

4. Obdelava podatkov → algoritmi za obdelavo besedil (lematizacija, oblikoslovno označevanje, 
skladenjsko razčlenjevanje, označevanje imenskih entitet)

5. Definiranje nalog

6. Avtomatsko generiranje primerov

7. Ročno pregledovanje primerov in njihovo potrjevanje

8. Programiranje naloge

9. Testiranje in izboljševanje 

10. Implementacija







Rezultati projekta
• učno e-okolje (profil za učitelje, profil za učence): 

https://slo-na-dlani.si/prijava

• izdelane smernice na področju prožnih oblik učenja 

→ sprejem dokumenta

• monografije Slovenščina na dlani 1–4 (Univerzitetna 
založba): 
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615

• objave strokovnih in znanstvenih prispevkov

• izobraževanja za učiteljice in učitelje, gradiva

• strokovna in znanstvena konferenca ter okrogla miza: 
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/

• predstavitvena brošura: http://projekt.slo-na-
dlani.si/wp-
content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf

• promocijski videoposnetki: http://projekt.slo-na-
dlani.si/sl/publikacije-gradiva/#

• …

https://slo-na-dlani.si/prijava
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/konferenca/
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/slovenscina_na_dlani_brosura.pdf
http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/publikacije-gradiva/


Nadaljnje aktivnosti

• usposabljanja učiteljic in učiteljev 
slovenščine za rabo e-okolja

• spremljanje uspešnosti in učinkov 
projekta (raba e-okolja, uporabniške 
izkušnje; evalvacija)

• zagotavljanje dostopnosti e-okolja

• vzdrževanje e-okolja

• promocijske aktivnosti

• nadgradnja (?)

Slogan























Raba e-okolja v izobraževalnem sistemu

• delo v razredu, domače naloge ...

• nadomeščanja …

Sprejem Strateškega dokumenta 

Objava na spletni strani VIZ



https://slo-na-dlani.si/prijava

https://slo-na-dlani.si/prijava


Doseženi cilji

✓ Seznanjen/-a sem z učnim e-okoljem Slovenščina na 
dlani.

✓ Vem, komu je okolje namenjeno.

✓ Vem, kje lahko dostopam do okolja.

✓ Seznanjen/-a sem s profilom učitelja in učenca.

✓ Vem, katere vsebinske sklope okolje zajema.

✓ Seznanjen/-a sem s pogojem rabe okolja v izobraževalnem 
procesu (sprejem Strateškega dokumenta).


