
 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 6. 4. 2020 

 

Zadeva: Pred 4. tednom poučevanja na daljavo 

 

 

Spoštovani starši,  

 

tretji teden poučevanja na daljavo je za nami. Temelje smo postavili in šolsko delo vrnili na ustaljene 

tirnice, še vedno pa iščemo optimalne metodične, vsebinske in časovne okvire. Prejeli smo več vaših 

mnenj, v njih pa so tako pohvale kot tudi predlogi za izboljšave. Verjemite, da so vsa za nas zelo 

dragocena in se vam zanje zahvaljujemo. 

 

Smo v fazi ugotavljanja, ali nam sledijo vsi učenci. Posameznike, ki se v šolo na daljavo še niso 

vključili, bomo individualno kontaktirali. Nekateri učenci niso uspeli sproti usvojiti vse učne snovi in se 

sedaj vračajo nazaj. V ta namen bomo datoteke iz prvih dveh tednov naložili še enkrat v »nove« 

Teamse. Tako bodo imeli učenci na enem mestu pregled nad vsemi zadolžitvami. 

 

Sledimo navodilom MIZŠ in ZRSŠ. V aprilu še ne bomo ocenjevali znanja. Pred ocenjevanjem znanja 

bodo učitelji izvajali in spodbujali proces izobraževanja na daljavo s posebnim poudarkom na 

obravnavi temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja in z različnimi oblikami ter metodami 

preverjanja znanja.  

 

V minulem tednu so v vseh oddelkih vzpostavili obojestransko komunikacijo med učenci in učitelji, 

tudi kakšna učna ura v živo je že bila izvedena (predvsem razredne ure). Ugotavljamo, da so učenci že 

dobro usvojili delo v spletnih učilnicah, pripravljamo pa pravila oziroma bonton, kako naj v e-okolju 

komunikacija poteka. Za uvod vas prosimo, da vašim otrokom naročite, da v kanalu Splošno in pod 

predmeti pišejo le tehtne objave, da za pogovor med sabo uporabljajo Klepet, da ne spreminjajo 

datotek učiteljev in da naj bodo pri spletni komunikaciji spoštljivi ter strpni. 

 

S četrtim tednom začnejo učitelji OPB izvajati tutorstvo. Gre za dodatno spremljavo učno in/ali socialno 

najšibkejših učencev na razredni stopnji. Koordinatorstvo tutorstva je prevzela svetovalna delavka Vera 

Rozman. Izvajati bomo začeli tudi dneve dejavnosti, podobno kot so načrtovani po letnem načrtu. 

Vsebine in metode bodo seveda prilagojene danim razmeram. Trudili se bomo, da bodo ti dnevi 

sprostitev tako za učence kot za učitelje. Za učence smo vzpostavili Oglasno desko (moderira 

pomočnica ravnateljice) in Gibalni kotiček (moderira Janez Podgoršek), v pripravi pa sta tudi kanala z 

delovnim naslovom Ledinski firbci (moderira Jona Šušteršič) in Ledina piše (moderira Nina Bokalič). 

 

Verjetno ste že mnogi opazili, da se pod pripravo/objavo učne snovi v spletnih učilnicah kot avtor 

pogosto pojavlja Urška Vintar, v zadnjih dveh tednih pa poleg nje tudi Tatjana Užnik. To sta naši 

profesorici slovenščine, lektorici, ki skrbita, da so priprave naših učiteljev napisane pravopisno 



pravilno. V primeru, da kar koli v besedilu popravita (lahko je samo presledek), se dokument shrani 

pod imenom tistega, ki ga je zadnji urejal. Se pa sem ter tja zgodi, da po pomoti kakšen presledek 

kliknejo učenci in se potem shrani pod njihovim imenom. 

 

Celotni učiteljski zbor se vam zahvaljuje za podporo, ki jo nudite vašim otrokom pri šolanju na 

daljavo, in vam želi, da ostanete zdravi. 

 

Marija Valenčak 

ravnateljica 

 


