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ZADEVA: Pouk na daljavo v OŠ Elvire Vatovec Prade  

 

Šola je organizirala pouk na daljavo od ponedeljka, 16. 3. 2020, kar pomeni, da smo ohranili 

kontinuirano vzgojno-izobraževalno delo z učenci. Obstaja veliko definicij izobraževanja na 

daljavo, za naše potrebe povzemamo definicijo Desmonda Keagana, ki nam ga ponujajo 

pristojni Zavoda za šolstvo. Izobraževanje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je 

značilno, da: 

• sta učitelj in učenec večinoma prostorsko in časovno ločena, 

• učenje organizira šola za razliko od samoizobraževanja, 

• učenje poteka s pomočjo različnih medijev, 

• je učna komunikacija dvosmerna in omogoča učencu, da 

enakopravno sodeluje v učnem procesu. 

Za pouk na daljavo smo izbrali spletno orodje eAsistent  ter vse ponujene nadgradnje: 

- eKomunikacija (enosmerna komunikacija s starši – od 1. do 3. razreda) 

- eKanal (dvosmerna komunikacija učitelja z učenci.) 

- eSpletna učilnica (dvosmerna komunikacija učitelja z učenci.) 

Zaradi velike obremenitve strežnikov v Sloveniji, občasno eAsistent ne deluje. Vseeno 

prejemate učno snov na e-mail ali jo učitelj naloži v: 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=491 

Še vedno ostaja osnovni cilj pouka na daljavo zajezitev širjenja virusnega obolenja ter 

vzpostavitev dvosmerne komunikacije med učenci in učitelji. V to komunikacijo so od 1. do 

5. razreda vključeni tudi starši. Komunikacija je po prvem tednu pouka vzpostavljena. Iskanje 

informacij, izmenjava mnenj in preizkušanje nove tehnologije je del učenja na daljavo. 

Učitelji sporočajo, da je odziv učencev pozitiven, zato nadaljujemo z delom tako, kot smo si 

ga zastavili. 

 

Pri delu skušamo upoštevati vse vaše sugestije, predvsem se zavedamo: 

- da imajo ponekod veččlanske družine na razpolago le en računalnik, 

- da so ponekod učenci dopoldan brez staršev, ker ti delajo, 

- nadaljujemo z rabo zvezkov, delovnih zvezkov in učbenikov, 

- navodila so jasna in naloge niso preobsežne, 

- zadolžitve so poslane v skladu s tedenskih ali dnevnim urnikom, 

- eKanale ponudimo kot nadgradnjo za razprave, izmenjavo mnenj in informacij (pri 

čemer komunikacijo moderira učitelj, ki odpre kanal), 

- razvijamo in krepimo iznajdljivost, solidarnost, razumevanje, strpnost, … razmere so 

izjemne. 

 

Prosimo, da ostajate v teh razmerah doma. Ohranimo svoje zdravje! 

 

Vodstvo šole 
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