
PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO 
 

Z ozirom na preventivne ukrepe za zajezitev virusne okužbe je izobraževanje na daljavo 
(DAD – didattica a distanza) postalo pomemben alternativni način poučevanja. 
 

Za izobraževanje na daljavo bomo uporabljali Google classroom in GMeet, didaktično 
delovanje in prisotnosti pa bomo dokumentirali v spletnem dnevniku Spaggiari. Poleg vseh 
zgoraj omenjenih rešitev lahko uporabljamo tudi druga orodja za videokonference 
(GoogleMeet, Zoom, Skype). 
 

Upoštevajoč situacijo v zvezi z virusno okužbo smo v preteklih tednih preizkusili različne 
možnosti in glede na razvijanje dogodkov bo delo v tekočem šolskem letu verjetno še 
moralo potekati na naslednje načine. 
 

 Dijakinje in dijaki celotnih razredov v karanteni sledijo pouku na daljavo preko 
aplikacije G-Suite, kot se je to dogajalo konec preteklega šolskega leta, kar seveda 
pomeni, da sledijo pouku od doma. V tem primeru prejmejo povabila s strani 
profesorjev, ki delajo oziroma poučujejo na daljavo od doma ali pa iz šole. 

 V primeru lekcij profesorjev, ki niso v karanteni, za dijake, ki so začasno v 
karanteni, lekcije potekajo na daljavo iz šole. 

 Če je le mogoče, organiziramo pouk za dijake tako iz šole kot tudi z doma. Dijaki 
razreda, ki niso v karanteni, prihajajo v šolo, ko je na šoli dovolj profesorjev za pouk 
»v živo«. V primeru večjega števila profesorjev v začasni karanteni, pouk poteka na 
daljavo in dijaki sledijo pouku od doma. 

 Dijaki, ki morajo iz šolskih učilnic slediti pouku profesorjev, ki so v 
previdnostni karanteni, sledijo izobraževanju na daljavo s svojimi osebnimi telefoni 
preko šolske brezžične mreže WIFI. Tehnik za dijake poskrbi začasna uporabniška 
imena in gesla za priključitev v šolsko brezžično omrežje ter jih posreduje 
posameznikom. 

 Da bi izboljšali kakovost zvočne povezave, morajo dijaki iz navedenih razredov s 
seboj na šolo prinesti osebni telefon in osebne slušalke. Poskrbljeno je za nadzorstvo 
med poukom profesorjem na daljavo. - Profesorji, ki imajo manj kot 18 ur in imajo 
pogodbo za 18 ur (npr. ital.) ali pa ure iz okrepljenega seznama, v urah, ko so na 
razpolago, nadzorujejo razrede, ki imajo pouk na daljavo s profesorji, ki delajo od 
doma. Ure nadzorstev so označene v urniku. 

 V primeru posameznih primerov, ki so zaradi različnih razlogov dalj časa doma 
(osamitev zaradi suma okuženosti, bolezenska odsotnost, ranljive osebe ipd.), šola 
organizira neposredni prenos učnih ur za posameznike. Tehnik učilnico opremi z 
videokamero, profesorji pa pouk izvajajo z brezžičnim mikrofonom oziroma pred 
računalnikom z videokamero. 

  
V primeru IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO veljajo sledeča pravila: 
 

ORGANIZACIJA DELA 
 

Šola izvaja kontinuirano delo preko spletnih učilnic in drugih oblik e-učenja. Profesorji 
izvajajo pouk od doma ali iz šole. 
V skladu z okoliščinami in po potrebi si lahko profesor izposodi šolsko opremo oziroma 
pride na šolo za strokovno pomoč in primerno delovno okolje ter ima video pouk z dijaki 
preko šolske povezave z optičnimi vlakni.  
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Šola oziroma tajništvo bo odprto po rednih urnikih v skladu z veljavnimi predpisi. Poskrbeli 
bomo za predpisane storitve. 
  
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

  
Za izobraževanje na daljavo uporabljamo Google classroom in GMeet, didaktično delovanje 
in prisotnosti pa dokumentiramo v spletnem dnevniku Spaggiari. Poleg vseh zgoraj 
omenjenih rešitev lahko uporabljamo tudi orodja za videokonference (GoogleMeet, Zoom, 
Skype). 
  
Spoštovanje urnika je obvezno za profesorje in dijake. 
Učne ure na daljavo potekajo torej po rednem urniku, trajajo pa manj kot običajne učne ure 
(od 30 do 40 minut). Kar pomeni, da so odmori med urami nekoliko daljši. 
Profesor lahko v dogovoru z dijaki prilagodi dolžino učnih ur vedno na osnovi rednega 
tedenskega urnika. V spletnem dnevniku profesor poskrbi za ustrezno dokumentiranje.  
Profesorji se lahko delno poslužujejo asinhronega poučevanja. 
 

Spremljali bomo potek dela in po potrebi bomo prilagodili urnik. V tem primeru bo urnik 
objavljen na spletni strani šole. O spremembah bomo dijake pravočasno obveščali. 
 

Na šoli so med izobraževanjem na daljavo na razpolago za tehnično podporo profesorjem 
in dijakom tehnik za informatiko in osebje v tajništvu. Če ima kak dijak težave pri dostopu 
do spleta ali nima ustrezne opreme, dijak oziroma razrednik to takoj sporoči ravnateljici, 
tehniku za informatiko oziroma tajništvu.  
Dijakom lahko šola posodi šolske prenosnike. Pri kombinirani različici izobraževanja na 
daljavo tudi na šoli rabimo več prenosnikov. Z uvedbo izključno izobraževanja na daljavo 
lahko dijakom in osebju posodimo več prenosnikov.  
Tehnik sproti posodablja informacije o digitalni opremljenosti družin. 
  
Šolski spletni dnevnik uporabljamo za: 

 vpisovanje prisotnosti profesorjev in dijakov ob začetku učne ure; 

 vpisovanje predelane snovi;  

 redno vpisovanje ocen; 

 sporočila šola-starši in govorilne ure. 
  
Profesorji dijakom redno zagotovijo sprotno vsebinsko kakovostno povratno informacijo o 
njihovem opravljenem delu in jih, če je potrebno, z jasnimi navodili spodbudijo, da izdelke 
izboljšajo; ob načrtovanju aktivnosti predvidijo tudi povratno informacijo (dijaka profesorju, 
profesorja dijaku/dijakom). 
Profesorji določijo govorilne ure, ko so na razpolago dijakom. Govorilne ure so nato 
objavljene v spletnem dnevniku. Če starši želijo pogovor s profesorji, prosijo zanj preko 
elektronske pošte na šolski domeni @preseren.edu.it . 
Dijaki morajo biti tudi med poukom na daljavo primerno oblečeni in morajo sedeti pred 
računalnikom s prižgano videokamero.  
V okviru srečanj na daljavo je možno zamenjati ozadje (angl. blur). 
Videopovezav in srečanj na daljavo ne smemo registrirati zaradi možne zlorabe in spornosti 
nadaljnje uporabe. 
Z ozirom na varstvo zasebnosti je sprejemljivo dejstvo, da pride do neposrednega prenosa 
dogajanja, kar je v bistvu isto, kot če bi bil dijak prisoten na šoli. 
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Videokamere morajo biti vklopljene tudi pri preverjanjih na daljavo. 
  
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE NA DALJAVO 

  
Za razliko od preteklih šolskih let smo tudi v prvem polletju poenostavili ocenjevanje in 
uvedli eno zaključno skupno oceno za vsak predmet, tako da pri zaključnem ocenjevanju 
ne bomo ločevali med pisnimi, ustnimi oziroma praktičnimi ocenami. Profesorji pa morajo 
poskrbeti za redno, ustrezno preverjanje znanja, tudi v primeru izobraževanja na daljavo. 
Kot je predvideno v ministrskih smernicah, bomo v tem šolskem letu uporabljali za 
ocenjevanje izključno šolski spletni dnevnik. 
V primeru nadaljevanja pouka na daljavo bo ocenjevanje določeno na ravni šole v skladu z 
navodili ministrstva. 
V domeni z dijaki lahko preverjanje poteka mimo rednih ur. 
 

VLOGA RAZREDNIKA: 
 

Razrednik obvešča profesorje v razrednem svetu o opravičilih dijakov v primeru bolezni, saj 
sicer profesorji od dijakov pričakujejo sprotno delo. 
V pričakovanju na spletno dijaško knjižico starši pošiljajo razrednikom slike opravičila v 
sedanji papirnati dijaški knjižici preko elektronske pošte na naslov razrednika po šolski 
domeni @preseren.edu.it.  
Ima pregled nad odzivanjem dijakov. 
Sodeluje s predstavniki dijakov v razrednem svetu. 
Skupaj s profesorji dijake spodbuja k medvrstniški pomoči in sodelovanju. 
Razrednik lahko po lastni uvidevnosti organizira kratka videokonferenčna srečanja s 
posameznim dijakom ali z manjšo skupino dijakov, zgolj z namenom doživljanja in 
izmenjave izkušenj z učenjem na daljavo. 
 

DIJAKI S POSEBNIMI TEŽAVAMI OZIROMA POTREBAMI 
 

Profesorji dijakom s specifičnimi učnimi težavami individualizirajo navodila in jih prilagodijo 
specifičnim potrebam dijaka ter izobraževanju na daljavo. Profesorji smiselno upoštevajo 
Individualizirani učni načrt. Pri oblikovanju nalog in navodil dijakom se po potrebi vključi 
strokovna služba.  
 
 
Odobril profesorski zbor na seji dne 10.11.2020. 


