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Ljubljana, 28. 3. 2020 

 

Zadeva: Pred tretjim tednom poučevanja na daljavo 

 

 

Spoštovani starši, 

 

pred nami je tretji teden poučevanja na daljavo in kot kaže, bo trajalo precej dlje, kot smo 

predvidevali. Usmeritve za delo smo včeraj dobili tudi od MIZŠ in ZRSŠ in z zadovoljstvom 

ugotavljamo, da smo veliko večino priporočil in dilem na OŠ Ledina že upoštevali.  

 

Na naši šoli si želimo omogočiti primeren dostop do e-učilnic prav vsem učencem. Ministrstvo za 

šolstvo je vzpostavilo projekt "DIGIŠOLA", v okviru katerega se najbolj ranljivim trudijo v izposojo 

priskrbeti modem, tablico ali prenosnik, o čemer sem vas že obvestila. Te opreme nikakor ne bo 

dovolj, saj se je v danih razmerah toliko niti ne da kupiti. Iz tega razloga pozivamo vse vas, ledinske 

starše, ki imate doma kak rabljen, a še vedno delujoč, prenosnik ali tablico, da ga/jo odstopite šoli. Mi 

pa jo bomo dali družinam, ki imajo trenutno slabše pogoje za delo oz. učenje doma. Izmenjavo 

opreme bo koordinirala šolska psihologinja Uršula Mavrič, zato vas prosim, da v zvezi s tem 

kontaktirate njo na ursula.mavric@o-ledina.si. 

 

V prvih dveh tednih smo poučevanje na daljavo izvajali z nalaganjem zadolžitev v skupno spletno 

učilnico Microsoft Teams. Učitelji so z vami komunicirali tudi preko e-pošte. Da bi izboljšali pogoje 

dela in olajšali učenje na daljavo, smo orodje nadgradili v prave e-učilnice, ki omogočajo veliko več, 

med drugim obojestransko komunikacijo med učenci/starši in učitelji. Vsem učencem smo ustvarili 

račun za dostop do spletnih učilnic v Microsoft Teams na naslovu https://teams.microsoft.com. 

Uporabniška imena in gesla smo že razposlali. Navodila za dostop so v prilogi. Če boste imeli pri 

dostopu ali uporabi kakršnakoli vprašanja ali težave, pišite na podpora@o-ledina.si .   

 

V prihodnjem tednu se vsi učitelji vrnejo znova na dajanje dnevnih oz. urnih zadolžitev. Pri vzgojnih in 

izbirnih predmetih bodo obseg nalog zmanjšali, da bodo učenci uspeli narediti vse pri zahtevnejših 

predmetih. Pri obsegu danega učnega gradiva bodo upoštevali mnenje MIZŠ oz. ZRSŠ, da učenec 

doma potrebuje 2 do 3-krat več časa za posamezno nalogo kot v šoli pod neposrednim vodstvom 

učitelja. Za tiste, ki imajo pogoje in zmorejo več, bodo dajali zadolžitve opcijsko v smislu »pod črto«. 

Ti učenci se bodo lahko vključili tudi v druge aktivnosti, ki jih pripravljamo, npr. LEDINA PIŠE, 

KNJIŽNICA, SVETOVALNI KOTIČEK ipd.  

 

Pri poučevanju na daljavo se bodo učitelji trudili, da bodo čim manj obremenjevali vas, starše. 

Datoteke z zadolžitvami bodo v e-učilnice nalagali po 21. uri za naslednji dan in najkasneje do 9. ure 

zjutraj za tekoči dan.  

 

Zaenkrat ministrstvo predvideva bolj utrjevanje in poglabljanje znanja, nekateri učitelji pa bodo po 

svoji strokovni presoji začeli tudi z obravnavo novih vsebin (seveda po zelo malih korakih). Ker bodo 

ledinske spletne učilnice nadgrajene in bodo omogočale obojestransko komunikacijo z učenci, bodo 
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učitelji poskusili tudi s tem. S preverjanjem in ocenjevanjem znanja bomo počakali, da dobimo 

navodila od ministrstva, ki so jih napovedali. 

 

V torek, 24. 3. 2020, nas je poklical gospod župan Zoran Janković in se pozanimal, kakšno je vzdušje v 

kolektivu in kako poteka delo. Z našimi odgovori je bil zadovoljen. Njegov klic je na nas deloval 

spodbudno in nam vlil dodatne energije za vsebinsko in metodično zahtevno poučevanje na daljavo. 

 

Iskreno upam, da vam šolanje na domu dobro teče in da po prihodu otrok nazaj v šolo med njimi ne 

bo prevelikih razlik v znanju. Prosim, spodbujajte jih, da redno opravljajo zadolžitve. V primeru 

kakršnih koli vprašanj nam pišite na info@o.ledina.si.  

 

Vsem želim uspešen delovni teden in predvsem zdravja. 

 

Marija Valenčak 

ravnateljica 
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