UČNO GRADIVO NA SPLETU JE PRAVI HIT!
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Preden je Mojca
postala urednica v
založbi Rokus Klett,
kjer poleg učbenikov in
delovnih zvezkov
medpredmetno
povezane serije Lili in
Bine ureja tudi po rta I
lilihi.si, se je spopadala
z mnogo izzivi.
Med drugim je bila urednica revij za

najstnike Pil in Pil Plus, pripravila in
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uredila pa je tudi gradivo za album
samolepilnih sličic Olimpijske igre Atene
2004 ter za nekdaj najbolj priljubljeni
najstniški skupini Bepop in Game over.
Med študijem je delala tudi pri enem izmed
projektov v Mini teatru, 11 let pozneje pa
je spet obkrožena z delom za otroke, saj je
pri založbi Rokus Klett sprejela delo
urednice na novem portalu za otroke www.
lilibi.si. »Interaktivni portal Lililbi je
namenjen otrokom med 4. in 9. letom. Gre
;za vsebinsko izredno bogat portal, saj
pokriva vsa predmetna področja prvega
triletja, poleg tega pa ponuja tudi druge,
neobvezne vsebine, ki otroku širijo obzorje,
kot so mali tečaj angleščine, predstavitev
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po svetu, sklop o zdravi prehrani
...« našteva Mojca, ki je po izobrazbi
magistra komunikoloških ;znanosti,
zasebno pa mamica sedemletnega Jaka in
triletne Zoje.
UČITELJICE GA OBOŽUJEJO!
Čeprav je portal zagledal luč sveta šele
pred kratkim, pa ga redno uporablja že več
kot tisoč slovenskih prvošolcev. Ob tem se
zagotovo zamisli marsikateri starš, ki je
bolj privrženec knjig kot pa računalnikov,
češ zakaj majhen otrok potrebuje ekran in
tipkovnico. A Mojca, ki je, preden je
postala magistra, pridobila naav
profesorica slovenščine in sociologije, ima
verstev

pripravljen odgovor: »Ko bodo naši otroci
iskali ;zaposlitev, bodo morali biti
računalniško pismeni. Že na začetku
šolanja je namreč eden i;zmed ciljev
učnega načrta tudi seznanjanje otrok z
računalnikom. Seveda pa moramo biti
starši oz. učitelji tisti, ki otroku pazljivo
izberemo vsebino, primerno njegovi
starosti, omejiti moramo tudi čas, ki ga bo
preživel pred ekranom, ter z otrokom
skupaj rešiti nekaj primerov naloge, mu
pojasnjevati, če česa ne ve, ga posvariti
pred nevarnostmi interneta ...« Nad
portalom, ki je zelo barvit in avahen, saj
se v deželi Lilibi nenehno kaj dogaja, pa
so navdušene tudi učiteljice. »Naloge in
aktivnosti iz dežele Lilibi lahko učitelj
uspešno uporablja v fazi motivacije,
ponavljanja in utrjevanja snovi, preverjanja
znanja, diferenciacije in individualizacije,
hkrati pa delo na portalu kombinira z
našimi elektronskimi učbeniki na spletu, ki
mu omogočajo številne možnosti prikaza
na beli tabli (povečave, zasenčitev . . . ),« še
zaključi Mojca
■ Marjanca Scheicher

»Ko bodo naši otroci iskali

zaposlitev, bodo morali biti
računalniško pismeni Že na
začetku šolanja je namreč
eden izmed ciljev učnega
načrta seznanjanje otrok z
računalnikom.«
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