IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO – ITALIJANŠČINA IN ANGLEŠČINA 1. – 3.
RAZRED

Pouk na daljavo se za učence 1.–3. razreda izvaja preko arnesovih spletnih učilnic.
Naloge učiteljev italijanščine in angleščine:
-

Učitelj naloži navodila in gradivo za posamezen razred v spletno učilnico predvidoma
enkrat tedensko (ponedeljek).
Gradivo je naloženo kot wordov dokument, v obliki ppt-predstavitev z avdio podporo,
video razlag ali se ga predstavi preko videokonference arnes zoom.
Vsebine so čim bolj medpredmetno povezane.
Zadolžitve se diferencira glede na zmožnosti učencev.
Učitelj tedensko spremlja vstope učencev v spletno učilnico.
Učencem podaja povratne informacije o nalogah, ki so jih opravili s komentarji na
določeno nalogo, preko sporočil v spletni učilnici ali po videokonferenci.
Načrtovano ustno ocenjevanje se lahko izvaja na daljavo. Učitelj učence seznani z
načinom ocenjevanja in morebitnimi prilagoditvami.
Učitelji tedensko pregledujejo aktivnost učencev v spletni učilnici in o tem obveščajo
razrednike. Starše učencev, ki ne vstopajo v spletno učilnico in ne opravljajo zadolžitev,
o tem obvestijo razredniki.

Naloge učencev:
- Prisotnost v spletnih učilnicah in izvajanje zastavljenih nalog.
- Oddajanje določenih nalog v spletno učilnico po predhodnem obvestilu učitelja, v roku,
ki je naveden za oddajo naloge.
- Komunikacija z učiteljem, kadar je to potrebno oziroma, če učenec potrebuje pomoč
pri izvedbi zastavljenih nalog.
KOMUNIKACIJA
Komunikacija učiteljev z učenci:
- Komunikacija z učenci poteka izključno znotraj spletne učilnice ali videokonferenčnega
okolja (ne po elektronski pošti).
-

Učenci lahko učitelje kontaktirajo preko sporočil v e-učilnici ali pa po predhodnem
dogovoru učitelj z njimi izvede tudi videokonferenčno srečanje.

-

Učitelji italijanščine in angleščine bodo učencem v spletni učilnici na razpolago za
pogovorno uro po naslednjem urniku:
N1A, TJA:
1. razred: sreda, 3. šolska ura (10.25–11.15)
2. razred: sreda, 2. šolska ura (9.10–9.50)
3. razred: sreda, 1. šolska ura (8.20–9.05), 3.d: torek, 2. šolska ura (9.20–9.05)
ITD:
1. razred: četrtek, 3. šolska ura (10.25–11.15)

2. razred: četrtek, 2. šolska ura (9.10–9.50)
3. razred: četrtek 1. šolska ura (8.20–9.05).

Komunikacija s starši:
- S starši se komunicira po ustaljenih komunikacijskih kanalih (e-Asistent, službeni enaslov, telefon).
- Po e-Asistentu in službenem e-naslovu smo dosegljivi vsak dan od 7.30 do 15.30 na enaslove: polona.pockaj1@guest.arnes.si, lara.zorz@siol.net, etien.pockaj-godnic@oskoper.si in marijana.miljancic-ruter@os-koper.si.
-

Po telefonu smo dosegljivi v času govorilnih ur: vsak drugi torek v mesecu, dopoldan
od 9.00 do 10.00 in popoldan od 15.00 do 16.00.
Telefonske številke:
Polona Počkaj (ITD 1., 2. razred, 3.a, b, d) – 041 832 106
Lara Žorž (ITD 3.c) – 031 313 224
Etien Počkaj Godnič (N1A 1. razred, TJA 2. razred, 3.a, b, c) – 031 809 967
Marijana Miljančič Ruter (TJA 3.d) – 031 389 238

-

Za nujne primere nas lahko kontaktirate preko e-Asistenta ali službenega e-naslova in
vas na vašo prošnjo pokličemo.

