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1. PRAVOPIS

–
–

–
–
–
–
–

izvedeno
priprava korpusa MAKS
sklepanje pogodb z
gradivodajalci, urejanje
avtorskih pravic
določanje tematike za vaje
izdelava tipologije vaj
priprava vaj
pregled vaj z vidika
didaktične ustreznosti
priprava vmesnika za vaje

–
–
–

Aktivnosti
v izvajanju
priprava navodil za
programerje
programiranje vaj
prenos vaj na vmesnik

–
–
–

načrtovano
ročno pregledovanje vaj
testiranje vaj in učnih
metod
prenos vaj v e-okolje

2. SLOVNICA

–
–

–
–

izvedeno
priprava korpusa MAKS
sklepanje pogodb z
gradivodajalci, urejanje
avtorskih pravic
določanje tematike za vaje
izdelava tipologije vaj

–
–
–
–
–
–

Aktivnosti
v izvajanju
priprava vaj
pregled vaj z vidika
didaktične ustreznosti
priprava navodil za
programerje
programiranje vaj
priprava vmesnika za vaje
prenos vaj na vmesnik

–
–
–

načrtovano
ročno pregledovanje vaj
testiranje vaj in učnih
metod
prenos vaj v e-okolje

3. FRAZEOLOGIJA

–

–

–
–

izvedeno
priprava širšega seznama
frazemov in pregovorov
(FRIDA)
priprava ožjega seznama
frazemov in pregovorov
(FRIDA)
priprava vmesnika za opis
enot
izdelava tipologije vaj

–

–
–

Aktivnosti
v izvajanju
priprava slovarskih opisov
frazemov in pregovorov
(delo na vmesniku)
priprava nalog
priprava vmesnika za
naloge

–
–
–
–
–
–

načrtovano
redakcija slovarskih opisov
ročno pregledovanje nalog
priprava navodil za
programerje
programiranje nalog
testiranje nalog in učnih
metod
prenos nalog v e-okolje

4. BESEDILA

–
–

–
–

izvedeno
zbiranje pisnih in govornih
besedil za zbirko BERTA
sklepanje pogodb z
gradivodajalci, urejanje
avtorskih pravic
priprava vmesnika za
nalaganje zbranih besedil
izdelava tipologije vaj

–

–
–
–

Aktivnosti
v izvajanju
shranjevanje, urejanje
besedil na vmesniku in
strežniku
dokumentiranje besedil
priprava nalog
priprava vmesnika za
naloge

–
–
–
–
–
–

načrtovano
ročno pregledovanje nalog
priprava navodil za
programerje
programiranje nalog
testiranje nalog in učnih
metod
prenos nalog v e-okolje
testiranje e-okolja

5. BAZA ZNANJA

–
–
–
–
–

Aktivnost
novembra 2019–julij 2021
izbiranje tem, izdelava seznama razlag
določanje strukture razlag
razlaga 200 problemov
redakcija baze znanja
prenos razlag v e-okolje
6. GRAFIČNA PODOBA E-OKOLJA

–

izvedeno
osnutek grafičnega
vmesnika za uporabnika
(GUI)

–

–

Aktivnosti
v izvajanju
definiranje grafičnih
elementov k vajam in
nalogam
izdelava GUI

–

načrtovano
izdelava grafične podobe
e-okolja

7. SMERNICE IN STRATEGIJE NA PODROČJU PROŽNIH OBLIK UČENJA

–

izvedeno
zasnova učnega e-okolja v
povezavi s smernicami in
strategijami na področju
prožnih oblik učenja

–

Aktivnosti
v izvajanju
izdelava smernic in strategij –
na področju prožnih oblik
učenja
–

načrtovano
izvajanje strategije prožnih
oblik učenja na
posameznih VIZ
sprejetje strateškega
dokumenta na področju
prožnih oblik učenja
(oblikovanega na podlagi
smernic za inovativne učne
pristope in metode, ki
izhajajo iz specifik učnega
e-okolja)

–

–

uvedba strateških ukrepov
v učni proces v šolskem
letu 2020/21
poročilo posameznih VIZ o
rezultatih uresničevanja
sprejete strategije v
šolskem letu 2020/21

8. DRUGO

–
–
–

izvedeno
izobraževanje (2017, 2018,
april 2019)
strokovna monografija
(2018)
sodelovanje z VIZ (natečaj,
zbiranje besedil …)

–
–
–

Aktivnosti
v izvajanju
strokovna monografija
(2019)
izobraževanje (oktober
2019)
sodelovanje z VIZ
(pridobivanje povratnih
informacij, zbiranje
odzivov …)

–
–
–
–
–
–

načrtovano
testiranje e-okolja
izobraževanje (2020, 2021)
strokovna monografija
(2020, 2021)
strokovna konferenca
(2021)
okrogla miza (2021)
priprava zbornika (2021)

POMEMBNO
1. Naslednje izobraževanje
Obvezna udeležba vsaj enega predstavnika, predstavnice posamezne šole.
Tematika: Slovenščina na dlani – smernice in strategije na področju prožnih oblik učenja
Lokacija: Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
Termin: 16. april 2020 ob 16.00
2. Projektna spletna stran http://projekt.slo-na-dlani.si/sl/
(Informacije o aktivnostih; publikacije in gradiva; dogodki ...)
Kmalu bo dostopna tudi strokovna monografija Slovenščina na dlani 2 (s prispevki so
sodelovale nekatere učiteljice, ki so vključene v projekt).
3. Sprotno seznanjanje učencev in dijakov z načrtovanim učnim e-okoljem, njegovo pripravo ipd.
4. Sprotno poročilo o sodelovanju v projektu (prejmete dopis dr. Polonce Šek Mertük; oddati do
20. 12. 2019 na e-naslov polonca.sek@um.si).

