
DELO NA DALJAVO 

 

Pozdravljeni! 

Pred nami je že četrti teden dela na daljavo. Veseli naju, da sproti sodelujete in zahvala vsem, ki ste  

nama poslali svoje izdelke. Res se lepo potrudite. Vsem učencem, ki še niste ničesar poslali, pa 

povabilo, da to storite čim prej (v kolikor so možnosti). 

Ta navodila so skupna, v nadaljevanju pa bodo lahko tudi ločena.  

Delo bomo nadaljevali po zadnjih priporočilih Zavoda RS za šolstvo glede preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Priporočila so, da obravnavamo snov, ki se bo po vrnitvi v šolo tudi ocenjevala. V času dela na 

daljavo ne bo ocenjevanja znanja, vsekakor pa bova znanje preverjali. V naslednjem tednu bova 

predstavili cilje in standarde za zadnje preverjanje in ocenjevanje znanja. Predlagali bova tudi načine 

preverjanja v času karantene. 

Po nadaljnjih priporočilih, bova učno snov skrčili na najnujnejše in vam zastavili naloge v obliki projekta 

- ne za vsak dan posebej, temveč kot celoto. Vsekakor sva vsak dan na voljo, pošljite sprotne izdelke, 

vprašanja, predloge,…karkoli, kar vam lahko olajša delo. 

Navodila za naloge / projekte so poenotena za vse učence. Vsak učenec pa dela po lastnih možnostih 

in zmožnostih. To pomeni, da za minimalne standarde ni potrebno delati vseh / težjih nalog, ni pa 

prepovedano poskusiti. Prav tako naj učenci, ki dosegajo temeljne in višje standarde, ne obstanejo 

zgolj na nalogah za minimalne standarde.  

Vseh besedil in nalog v učbeniku in delovnem zvezku ne bova posebej navajali. Tudi snov, ki jo bomo 

izpustili, lahko sami rešujete. Tudi za to delo sva vama na voljo za pomoč. 

Učenje ni le ponavljanje že obstoječega znanja. Učenje je raziskovanje in usvajanje novega znanja, 

včasih malo lažje, včasih malo težje. Poleg tega se učimo tudi vztrajnosti in razvijamo lastne strategije 

učenja, ki so pomembne za vseživljenjsko učenje. Le-to pa je ena od zmožnosti potrebnih za 21. 

stoletje. 
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