NAVODILA ZA SPREMLJANJE DELA NA DALJAVO
Spoštovani starši!
Ni nam bilo lahko v zadnjih dneh. Veliko je bilo stresa, strahu in negotovosti, zato najprej
poskrbite za svoje zdravje in za zdravje družine. Okrepite imunski sistem, preberite kakšno
dobro knjigo ali poglejte film. Umirite se v družini. Z otroki se pogovorite o koronavirusu, saj
je bilo v zadnjih dneh mnoge zelo strah, kaj bo, če zbolijo oni ali vi. Še posebej velja to v
primeru, da opravljate poklice, ki so sedaj nujno potrebni in ste ves čas v stiku z ljudmi.
Predlagam, da si doma organizirate čas, da določite urnik dela, učenja in sprostitve. Vse naj bo
v ustreznem razmerju in glede na psihofizično kondicijo in zdravje otrok in staršev.
Za objavo gradiv bomo uporabljali šolsko spletno stran. Tam bodo objavljena vsa gradiva in
zadolžitve, tudi sprostitvene dejavnosti, ki jih bodo pripravili učitelji podaljšanega bivanja. To
ni obveza, so predlogi, kako zapolniti čas in pomoč pri iskanju idej. Če imate več otrok, jih
lahko v družini spodbudite, da se res “igrajo šolo” in drug drugemu pomagajo in se med seboj
učijo.
Bojimo se, da bodo spletne strani zelo obremenjene, zato prosimo za potrpežljivost. Če bo težav
več, vas bomo obvestili o nastali situaciji. Prav tako se bo dogajalo, da posamezne spletne
učilnice ali aplikacije ne bodo takoj delovale. V izobraževanje na daljavo naj bi se povezale
mnoge inštitucije v Sloveniji (Televizija Slovenije, Zavod za šolstvo RS ...). Obvestimo, če bo
več znanega.
Seveda se pri izobraževanju na daljavo pričakuje tudi sodelovanje staršev, toda navajajte otroke,
da najprej poskušajo svoje delo opraviti sami. Vi ga spremljajte glede na svoje obveznosti, čas
in zmožnosti; po potrebi poglejte opravljeno, spodbujajte otroke in sodelujte z učitelji. Vemo,
da ste v teh dneh eni bolj drugi manj obremenjeni, da ste eni ves čas na delovnem mestu, da
prihajate domov utrujeni, da je tudi psihoza strahu in negotovosti marsikje močno prisotna, zato
poskušajte sodelovati po svojih možnosti in naj vam izobraževanje na daljavo ne predstavlja
dodatnega dela in stresa. Učitelji se zavedajo, da imate doma različne situacije in bodo po
ponovni uvedbi pouka snov po potrebi ponovno razložili, utrdili, pregledali … So vam pa
pedagoški delavci na voljo za dodatna vprašanja po e-pošti.
Naj vas naša sporočila, dopisi, vaje in naloge ne obremenjujejo, ne vzemite jih KOT NUJNO
OBVEZO, ne razmišljajte, kaj bo, če vaš otrok ne bo vsega naredil, če ne bo zmogel. Ne zaradi
tega ves dan čakati nalog in obremenjevati otrok. Ne obremenjujte se s tem, kdaj boste našli
čas, da boste naredili naloge, jih pregledali ... Velika razlika je tudi v starosti otrok. Mlajši rabijo
več pomoči, od 6. razreda dalje so veliko samostojnejši, eni bodo raje delali, drugi se bodo
upirali, Naj učenci naredijo toliko, kot zmorejo in lahko. Vi pa sodelujte PO MOŽNOSTIH, a
vemo, da imate svoje obveznosti in delo, zato ni naš namen, da vam povzročamo še dodatne
skrbi in vas spravljamo v stres – povsod okrog nas ga je že tako dovolj.

Zavedamo se, da bomo v teh dneh naleteli na različne težave, ki jih raje spreminjajmo v izzive,
ki se pojavijo ob vsaki uvedbi novosti, ki so tokrat res povsem drugačne, kot smo jih bili
navajeni. Poleg tega so res izredne razmere, kakršnih od junijske vojne za slovensko
osamosvojitev nismo imeli. Samo skupaj bomo uspeli premagati ta čas, ga smiselno izkoristiti
in z odgovornim vedenjem zaustavili širjenje virusa. Predvsem pa – skrbite za zdravje in
ostanite zdravi.
Andrej Starc, ravnatelj

