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… v š i rna prost ranst va nez nane ga vst opa m o z z nanj em i n odgovorni m r avnanj em

POTEK POUKA NA DALJAVO od ponedeljka, 30. 3. 2020 dalje
Obvestilo za starše in učence 
Spoštovani starši, drage učenke in dragi učenci naše šole!
najprej vas vse prav prisrčno pozdravljam in upam, da ste vsi zdravi.
Zadnja dva tedna, sta pomembno vplivala na vsa naša življenja, saj smo se znašli v razmerah in
situacijah, v katerih še nismo bili. Pandemija, ki se je razširila skoraj po celem svetu, je močno
posegla v naš vsakdan in spremenila naše dnevne rutine ter bivanje v skupnosti. Na izredne
razmere se poskušamo prilagoditi prav vsi, saj je to edini način ohranjanja zdravja in človeških
življenj. Zato upam spoštovani starši, drage učenke in učenci, da ste si uspeli kar se da dobro
organizirati dneve, ki jih preživljamo narazen- a povezani kot še nikoli poprej. V teh situacijah
imamo priložnost bolje spoznati drug drugega, se naučiti veliko novega o življenju na sploh, se
naučiti veliko novega tudi iz drugačnega načina pouka - učenja na daljavo.
Vsi zaposleni v OŠ Bogojina si prizadevamo, da bi bilo naše sodelovanje z vami spoštovani
starši, drage učenke in učenci čim boljše.
Pouk na daljavo, ki smo ga ta teden organizirali preko naše spletne strani, je zelo dobro zaživel,
zato se vam vsi zahvaljujemo za vaš zelo dober odziv in sodelovanje!
Vsi zaposleni skrbno pripravljamo in načrtujemo učna gradiva za učenke in učence, spremljamo
stike ter povratne informacije učencev in vašega prizadevnega sodelovanja spoštovani starši,
kot tudi sam potek izvedbe našega dela in sodelovanja na vseh ravneh.
Vsak začetek nosi s sabo tudi negotovosti, nepričakovane situacije, zaplete, a tudi poti za
rešitve le teh. Potrebna je strpnost in medsebojno zaupanje, da vsi delamo največ in najbolje
kot znamo in zmoremo v teh razmerah. Pomembno je, da nas pri našem medsebojnem
sodelovanju vodi pozitivna naravnanost, namen našega sodelovanja, odgovorno ravnanje
vsakega posameznika in vseh nas, ter zavedanje prioritet v času krize, ki jo doživljamo.
V šolskem tednu, ki se izteka, smo naše delo še nadgradili in vzpostavili nove povezave za
pouk na daljavo. Le ta bo s ponedeljkom, 30.3.2020 preusmerjen iz spletne strani naše šole v
spletne učilnice e- Asistenta, modu »spletna učilnica«. V e-Asistenta se učenci prijavijo s
svojim uporabniškim imenom in geslom.

V spletnih učilnicah bo pouk potekal podobno kot do sedaj, le kanali za poučevanje se bodo
razširili in omogočili učencem še bolj pestro in zanimivo šolsko delo na daljavo.
Možno je, da bo prihajalo do motenj, začasnih prekinitev dela, a naj vam to ne povzroča jeze, ali
skrbi. Dejstvo je, da so sistemi preobremenjeni. Gradiva, naloge, vse kar bo pripravljeno v
spletnih učilnicah, bodo dosegljiva ves čas dneva, dni, tednov. Zato ni razlogov za slabo voljo
ali neopravljanje danih zadolžitev učencem.
V kolikor bi imeli v ponedeljek kašne težave z vzpostavitvijo začetka dela v spletnih učilnicah,
naj se učenci obrnejo na razrednika, učitelje in učitelja Dušana Nemca ( tel.:041 343 426).

Drage učenke in dragi učenci,
v tem zadnjem tednu ste pokazali, kako veliko že znate in zmorete tudi sami! Zelo smo veseli,
da ste tako odgovorno pristopili k učenju. Ponosna sem na vse vas!
Drugačen način dela je morda sprva zahtevnejši, a vam daje priložnost za drugačno
organizacijo vašega šolskega dela, drugačno povezanost z nami, kot tudi z vašimi vrstniki,
priložnost za koriščenje sodobne tehnologije in vseh njenih prednosti.
Čeprav osebnega stika, ki ga imamo v šoli, ne more nadomestiti niti najsodobnejša
informacijska tehnologija, čeprav vas zelo pogrešamo, smo v mislih in pri delu zelo, zelo z
vami. Veselimo se vsakega vašega odziva, opravljene naloge, ki jo vrnete in sporočite, vsakega
vašega komentarja. In vašega medsebojnega povezovanja z vrstniki. Pogovarjajte se med
sabo, spodbujajte se, zabavajte se, preberite kakšno zanimivo knjigo in gibajte se tudi v
naravi. Ne pozabite na svoje starše, ki jim v teh dneh tudi ni lahko in imejte se radi.
Uspešno delo v spletnih učilnicah vam želim!
Ostanite z nami zdravi in veseli!
Vaša ravnateljica Sabina Juhart.

