
 
 
 
 

 Datum: 6. 11. 2020 

 

MODEL D  

šolanje na daljavo od novembra 2020 do … 

 

KONCEPT 

NAČELA, IZHODIŠČA REŠITVE 

Učenci potrebujejo rutino in red. 
 

Pouk poteka po ustaljenem urniku in enotnih komunikacijskih 
kanali: 

- komunikacija eAsistent (kanali, oglasna deska, sporočila), 
- xooltime (spletna učilnica) 
- zoom (videokonference). 

Koordinator učnega in vzgojnega 
procesa v oddelku je razrednik (v 
sodelovanju s sorazrednikom). 

Razrednik nadzira učno in vzgojno delo v oddelku. Oddelek naj bo 
matična socialna enota, ki zagotavlja dobro klimo in varnost. 
Razrednik poskrbi, da vsi učenci in starši pravočasno dobijo 
tedenska navodila za pouk – nedelja ob 19.00. 
 

Koncept pouka na daljavo NI enak 
konceptu pouka v šoli po urniku. 
 
Število ur tedensko v šoli za učence 
NI enako številu ur tedensko 
individualnega dela doma.  
 

Pouk na daljavo je kombinacija navodil v xooltime za individualno 
delo in videokonferenc. 
 
Prisotnost na videokonferenci je za učence obvezna. 
 
Opravljeno delo spremlja učitelj in beleži v eAsistent. Razrednik ob 
učenčevem nerednem delu stopi v stik s starši. 
 

Šola kot prostor socialnih stikov 
mora živeti naprej. 
 
Ker se v modelu D šola 'dogaja' 
doma, je dobro imeti v mislih 
sorojence in druge družinske člane. 

Odpiranje šolskih vrat za vse hkrati. 
 
Cela šola se 'zbudi' ob 8.15 in se sreča v virtualni šolski avli. 
 
Načrtovanje dnevov dejavnosti in drugih dejavnosti, enotnih po 
vertikali. 
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RAZLAGA NOVIH OBLIK 

 

JUTRANJI KROG V VIRTUALNI ŠOLSKI AVLI 

Da šola na daljavo ne ostane ena sama daljava, smo si izmislili jutranji krog. Vsako jutro se bomo prek zoom 

povezave pozdravili, skupaj potelovadili in se dotaknili prednostne naloge šole, ki je letos KULTURA.  

Petnajstminutni program bodo vodili trije učitelji naše šole in ne bo interaktivno zasnovan, to pomeni, da 

bodo govorili samo trije voditelji, ostali udeleženci bomo spremljali program kot po televiziji. 

Cilj tega druženja je, da se zbudimo in uglasimo na misel dneva. Da ohranjamo pozitivno naravnanost, 

krepimo medsebojne odnose, poskrbimo za telesno in duševno zdravje ter vzdržujemo še kako potrebno 

dnevno rutino in red. 

Starše prosimo, da spodbudite otroke, da se vsako jutro priključijo v jutranji krog (tudi če vas ni doma), 

seveda pa ste k jutranjemu programu vabljeni tudi drugi člani gospodinjstev.  

 

 

ZOOM URA  

Glavna zoom ura za posamezni predmet bo tekla enkrat tedensko po urniku med 30 in 45 minut (odvisno od 

starosti učencev). Vabilo za zoom pouk bo dostopno v xooltime učilnici predmeta. 

Videokonference za posamezne predmete ne nadomeščajo pouka v živo, zato jih bo na urniku manj, kot je ur 

pouka za posamezni predmet. Zoom ure so namenjene preverjanju rezultatov individualnega dela, dodatni 

razlagi, preverjanju in ocenjevanju.  

Petek je dan brez rednih vnaprej določenih zoom ur. 

 

 

ZOOM ODS 

Predvsem za učence od 6. do 9. razreda je nujno, da se srečajo na videokonferenci tudi 'kar tako' brez učne 

vsebine. Tako omogočamo, da oddelek ostane zaključena matična socialna enota, ki zagotavlja dobro klimo 

in varnost vsem članom. Razrednik usmerja delo in krepi odnose tako, da učenci 'dihajo' za isti cilj. Oddelek 

tako lahko živi svojo prednostno nalogo. 

Za učence od 1. do 5. razreda ura oddelčne skupnosti poteka po odločitvi razrednika. 

 

PLUS URA – petek od 10.00 naprej in po dogovoru ob drugih dnevih 

Plus ure potekajo v manjših skupinah izven urnika zoom pouka. Največkrat v petek od 10.00 naprej, lahko pa 

tudi druge dni po dogovoru. 

Frontalni pouk s celotno skupino včasih za posameznike ni dovolj, zato učitelj (ki zazna potrebo) učence 

zbere v manjših skupinah za dodatno ali dopolnilno razlago, preverjanje, ocenjevanje, pouk izbirnih 

predmetov (nemščina), IUP, DSP … 

Za to dodatno uro lahko 'zaprosijo' tudi učenci in se vnaprej prijavijo – razredniku in dotičnemu učitelju.  
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POTEK DNEVA 

Vsa navodila za pouk razrednik objavi na oddelčni oglasni deski vsako nedeljo 

okoli 19.00 zvečer (starši in učenci hkrati navodila dobite tudi na e-naslov). 

Priporočamo, da starši z mlajšimi otroki naredite podroben načrt dela po 

dnevih. Bodite pozorni na urnik zoom ur. 

6.–9. razred 

Urnik ZOOM UR bo stalen in objavljen pod tabelo s tedenskimi navodili in vsebinami za pouk. PLUS URE 

pa bodo organizirane po potrebi, a bodo vnaprej objavljene v tedenskih navodilih.  

Od ponedeljka do četrtka: 

8.15: jutranji krog 

9.00–9.30: prva zoom ura 

9.45–10.15: druga zoom ura 

PETEK: jutranji krog in plus ure 

4. in 5. razred 

Urnik ZOOM UR bo stalen in objavljen pod tabelo s tedenskimi navodili in vsebinami za pouk. PLUS URE 

pa bodo organizirane po potrebi, a bodo vnaprej objavljene v tedenskih navodilih.  

Od ponedeljka do četrtka: 

8.15: jutranji krog 

10.30–11.00: zoom ura po urniku 

PETEK: jutranji krog in plus ure 

1.– 3. razred 

Vsak dan 8.15: jutranji krog 

Jutranji krog ni obvezen. Priključijo se tisti, ki imajo to možnost (starejši bratci, sestrice …).  

Zoom ure po dogovoru s starši (dvakrat tedensko) v dopoldanskem ali popoldanskem času. 

Učenci 1. triletja dobijo vsakodnevna dodatna navodila, razlago in priloge s slikami v spletne učilnice ali 

v kanale komunikacije eAsistent. 

 

Model D velja za Osnovno šolo Gorje za ves čas šolanja na daljavo. Če se bo pokazala potreba, ga bomo 

sproti prilagajali. 

Mojca Brejc, 

ravnateljica 


