
IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO v 1. razredih 

Pouk na daljavo se za učence 1. razreda izvaja preko Arnesovih spletnih učilnic. 

Naloge učiteljev, ki izvajajo pouk: 

 

- Učitelj naloži navodila in gradivo za posamezen oddelek v spletno učilnico predvidoma 

v ponedeljek, do 10.00 ure, za tekoči teden. Učne vsebine so podane po predmetih. 

- Gradivo je naloženo kot wordov dokument, v obliki ppt predstavitev z avdio podporo, 

video razlag ali se ga predstavi preko videokonference arnes zoom.  

- Vsebine so čim bolj medpredmetno povezane. 

- Zadolžitve se diferencira glede na zmožnosti učencev. 

- Učitelj spremlja, spodbuja, pomaga in vodi vstope v spletno učilnico.  

- Učencem podaja povratne informacije o nalogah, ki so jih opravili s komentarji na 

določeno nalogo, preko sporočil v spletni učilnici ali po videokonferenci. 

- Enkrat tedensko se izvede videokonferenčno srečanje (Zoom) s celotnim oddelkom. 

- Načrtovano ustno ocenjevanje se lahko izvaja na daljavo. Učitelj učence  seznani z 

načinom ocenjevanja in morebitnimi prilagoditvami.   

- Pouk dopolnilnega ter dodatnega pouka se izvaja videokonferenčno po dogovoru z 

učiteljem. 

 

Naloge učencev: 

- Prisotnost v spletni učilnici (s pomočjo staršev) ter izvedba danih dejavnosti do petka 

za tekoči teden. Izvajanje dejavnosti in zastavljenih nalog naj se časovno razporedi 

glede na zmožnosti staršev. 

- Oddajanje določenih nalog v spletno učilnico po predhodnem obvestilu učitelja, v roku, 

ki je naveden za oddajo naloge. 

- Komunikacija z učiteljem zaradi potrebne pomoči pri izvedbi danih nalog. 

 

Naloge razrednikov: 

- Spremljanje vstopov učencev v spletne učilnice. V kolikor učenec več dni ni prisoten v 

spletni učilnici, kontaktira njegove starše. 

- Če opazijo, da se stanje ne popravi kljub predhodnemu obveščanju staršev, o tem 

seznanijo svetovalno službo. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

Komunikacija učiteljev z učenci in starši: 

- Komunikacija z učenci in starši poteka preko spletne pošte, telefona, spletne učilnice 

ali videokonferenčnega okolja (Zoom, Viber). 

- Razredniki in drugi učitelji bodo učencem in staršem na razpolago za pogovorno uro 

vsak dan v določenem dopoldanskem in popoldanskem terminu. Starši in učenci lahko 

učitelje kontaktirajo preko sporočil v e-učilnici, preko elektronske pošte ali pa po 

predhodnem dogovoru učitelj z njimi vzpostavi telefonski klic ali izvede 

videokonferenčno srečanje. 


