Datum: 18. 3. 2020

Dragi učenci, učenke, dragi starši!
Kako vam tečejo dnevi? Upamo, da ste ujeli ritem in se privadili na drugačno življenje in delo. Če še
niste, predlagamo, da oblikujete svoj družinski 'korona urnik', kot so ga poimenovali nekateri. Red in
dnevna rutina posebej v nestalnih časih dajeta občutek varnosti in notranjega miru. Tako odraslim kot
otrokom.
Na naši šoli ne želimo pretiravati z vsebinami, ki jih 'preštudirajte' v času, ko nismo skupaj, a nekaj
navodil vendarle dajemo – dostopna so na spletni strani. Kliknete na svoj razred in se vam odpre pdf
dokument. Svoje mnenje o količini, vsebini in načinu nam lahko posredujete …
Ker smo še vedno vsako dopoldne priča počasnemu delovanju in občasnemu nedelovanju eAsistenta,
svetujemo, da si tedenska navodila teden shranite na računalnik. Za drugi teden brez pouka boste
navodila dobili v petek – na spletni strani in po eAsistentu oziroma na e-naslove.
NOVO***NOVO***NOVO***NOVO***NOVO
Verjetno ste že opazili, da je preko eAsistenta možna komunikacija skozi KANALE – to pomeni, da vsak
učitelj pri svojem predmetu na urniku lahko napiše sporočilo, da dodatna navodila, priponke … Vsak od
vas bi se zato moral vpisati v eAsistent z otrokovim geslom. Upamo, da jih imate shranjene in da to lahko
storite sami (glejte navodilo v priponki). Če ne, nam sporočite in vam jih bomo posredovali.
Če imate težave, se obrnite na našo računalničarko andreja.potocnik@osgorje.si ali name
tatjana.pintar@osgorje.si (040201973).
Prosimo vse učence in starše, da tudi pri e-nasvetih stopimo skupaj v duhu letošnje šolske prednostne
naloge SKRB ZA SOČLOVEKA in pomagamo družinam, ki se v e-svetu ne znajdejo najbolje. Morda jim
fotografijo navodil pošljemo po telefonu, nesemo list v nabiralnik … Pomagajmo jim pri postopku
prijave. Dobili smo tudi obvestilo operaterjev, ki ponujajo telefone in dostop do podatkov, za tiste, ki te
možnosti nimajo. Javite, kdo bi potreboval dostop. In … tudi šolski e-tim se že v prvem tednu iz srca
zahvaljuje učencem in staršem, ki ste pomagali, da smo vzpostavili testno komunikacijo. Posebej Nac
Pogorevc iz 9. a je veliko pomagal!
ŠE NEKAJ KRATKIH NAVODIL:
1. Če je kdo od otrok kaj pozabil v šoli, lahko v petek ob 8.30 (20. 3.) pride v šolo in odnese domov.
Čakala bom pred glavnim vhodom in na primerni razdalji pospremila učence ali vas v razred ali
do garderobne omarice.
2. Če imate kakršno koli težavo, vprašanje, dilemo, se obrnite na razrednika ali na vodstvo šole.
3. V priponki je navodilo, kako si učenci pridobijo gesla, da bodo lahko dostopali do kanalov.
Priporočamo, da to uredite, ko je splet malo manj obremenjen (v popoldanskem času).
4. Kanali na eAsistentu so namenjeni izključno pedagoški komunikaciji, vprašanjem učencev in
odgovorom učiteljev, učiteljevim dodatnim navodilom in pojasnilom. Vidna je vsem.
5. Priporočamo, da si pogledate tudi izobraževalni program na TV Slovenija in druge zanimive
dokumentarne oddaje na televiziji.
Tatjana Pintar,
pomočnica ravnateljice
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