
 

 

 

 

 

Ljubljana, 19. 3. 2020        

 

Zadeva: Količina in vsebina dela za učence doma 

 

 

Spoštovani starši,  

 

kot ste obveščeni, so naši učitelji za učence pripravili učna gradiva za učenje na domu, in sicer preko 

povezave:  

https://ledina.sharepoint.com/:f:/s/Ledina/Eng635IF-SRIn3B3xE3Xl5EB8FYtnE8hvUzZrjq0wJH5jg?e=hAkUcH 

V nekaj dneh bomo vzpostavili e-učilnice, o čemer vas bomo obvestili.  

 

Vam, staršem, gre zahvala, da učence spodbujate in jim pomagate pri učenju. Težko je presoditi, koliko časa 

vašim otrokom vzame delo za šolo in kakšne pogoje za delo imate doma. Zato smo vam poslali kratko 

anketo, da bi ugotovili dejansko stanje. Za odziv se vam najlepše zahvaljujemo.  

Iz ankete je razvidno, da ste v večini zadovoljni s sistemom učenja na daljavo, ki ga izvajamo.   

 

Pokazalo pa se je tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih nismo mogli  vnaprej predvideti. Poleg učencev tudi 

mnogi izmed vas izvajate delo na domu. Družinske razmere so spremenjene, kar je povzročilo tudi 

prostorske omejitve. V marsikateri družini si računalnik delita po dve ali več oseb.  Strežniki in spletne 

aplikacije so preobremenjeni, kar še dodatno otežuje delo.  

 

Zaradi vseh teh novih okoliščin smo se odločili, da bomo količino zadolžitev v prihodnje zmanjšali. Poleg 

tega bomo za naslednji teden navodila za učenje na daljavo za učence prilagodili, in sicer tako, da si boste 

lahko z otrokom sami razporedili čas za delo oziroma učenje. Učitelji bodo navodila skrbno pripravili že v 

petek oz. v soboto za cel teden in jih tudi naložili v spletno učilnico.  

 

Učitelji so dobili navodila, da učencem prve triade za vse predmete skupaj na dan pripravijo za okvirno 1 

uro dela, učencem druge triade za okvirno 1,5 ure in učencem tretje triade za okvirno 2 uri. Spodbujali jih 

bodo k branju in gledanju izobraževalnih ter dokumentarnih oddaj. Naloge bodo občasno navezali tudi na 

njihovo vključevanje v domača opravila, pripravo obrokov ipd. 

 

Vas, starše, prosimo, da se z otrokom uskladite in določite, kdaj je najbolj optimalen čas za opravljanje 

šolskih dejavnosti.  

 

Ne smemo pozabiti, da je v danih razmerah na prvem mestu le naše zdravje. 

 

Ostanite zdravi. 

 

Marija Valenčak 

ravnateljica                          
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