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Spoštovani starši,
pred nami je obdobje, ki nas je postavilo pred nove izzive. Predvsem je pomembno,
da ostanemo mirni in v dani situaciji stopimo skupaj ter se ob koncu tega
nepredvidenega obdobja vrnemo v svoje ustaljeno življenje zdravi.
Kot ste že bili seznanjeni, šole s 16. 3. 2020 začasno zapirajo svoja vrata. To pa ne
pomeni, da so učenci doma na počitnicah. V tem času si želimo nadaljevati z
izobraževanjem naših učencev, da učenci ostanejo doma v izobraževalni kondiciji.
Zato smo strokovni delavci šole pripravili načrt izobraževanja na daljavo, ki pa brez
vašega sodelovanja ne bo uspešen.
Učitelj vam bo po elektronski pošti posredoval uvodna navodila za njegov predmet
in od tedaj naprej boste z njim komunicirali na načine, kot vam bo sporočil. Vaša
naloga je, da spremljate delo svojega otroka in po potrebi posredujete učitelju
povratno informacijo o otrokovem opravljenem domačem delu.
Zavedamo se, da vsi starši doma nimate dostopa do spleta. Če ste v taki situaciji, vas
prosim, da se povežete s starši sošolca vašega otroka oziroma to sporočite razredniku
po elektronski pošti ali svetovalni službi na: andreja.jaklic@guest.arnes.si ali na njen
telefon: 07 348 8114 in bomo skušali najti drugo rešitev, kako vašemu otroku
omogočiti izobraževanje na daljavo.
Vse nove informacije v zvezi z izobraževalnim procesom in navodila pristojnih služb
bomo sproti objavljali na naši spletni strani.
Prosimo vas, da se pri preprečevanju okužb držite navodil NIJZ, se z vašim otrokom
gibljete v naravi ali pa ostanete doma.

mag. Gregor Udovč, ravnatelj

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V
OŠ VELIKI GABER
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
NAVODILA ZA IZVAJANJE POUČEVANJA NA DALJAVO ZA UČITELJE, UČENCE IN STARŠE
IZVAJALEC

AKTIVNOST

ROK

RAZREDNIK

Dnevno pripravi navodila za izvajanje izobraževanja na

do 14.00 za naslednji

Razredna stopnja

daljavo po predmetih. Navodila so kratka, jasna in jedrnata. dan pošlje po e-pošti

(RS)

Načrtovane ure vpiše v Lopolis in jih po realizaciji

staršem

(naslednji dan) zaključi.
UČITELJ TJA,

Za svoj predmet pripravi navodila za izvajanje pouka na

do 13.00 za naslednji

GOS, ŠPO in drugi

daljavo. Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila

dan pošlje po e-pošti

na RS

dnevno pošilja razredniku oddelka. Načrtovane ure vpiše v

razredniku

Lopolis in jih po realizaciji (naslednji dan) zaključi.
UČITELJI

Dnevno pošlje navodila za izvajanje izobraževanja vseh ur

do 14.00 za naslednji

Predmetna stopnja

v oddelku staršem e-pošti. Lahko pošlje tudi tedenski

dan pošlje po e-pošti

(PS)

sklop.

staršem
posameznega
oddelka

STARŠI

O načrtovanem pouku na domu za naslednji dan se dnevno

tekoči dan

informirajo po e-pošti. Posredujejo navodila otroku oz. jih
preberejo otroku. Sproti preverjajo pri otroku realizacijo
podanih navodil in o realizaciji obveščajo učitelje.
UČENCI

Učijo se v skladu z navodili učitelja. Pri izobraževanju
uporabljajo učiteljeva gradiva, delovni zvezek, učbenik,
internet, spletne učilnice … Učenci zbirajo gradiva v mapi.
Učenci so dolžni opraviti naloženo delo vestno in
odgovorno, njihovo delo bo učitelj preverjal preko
povratne informacije staršev in ob ponovnem pričetku
pouka. Učna snov, predelana v času izobraževanja na
daljavo, bo del končnih preverjanj znanja.

tekoči dan

