
 
 

Spoštovani starši in skrbniki  

                                                               Strahinj, 17. 3. 2020 

V upanju, da ste zdravi, vi in vaši najbližji, vas lepo pozdravljamo.  

Najprej vas obveščamo, da bodo učitelji ob izobraževanju na daljavo gradiva in sporočila 

pošiljali od ponedeljka do petka, praviloma do 13.00 ure (lahko je objava tudi kasneje, saj 

so spletne strani in mreže trenutno zelo obremenjene). Dijaki bodo prejemali snov tistega dne 

po urniku. Učitelji bodo tudi napisali do kdaj in v kakšni obliki opravijo nalogo. Dijaki bodo imeli 

dovolj časa, da bodo nalogo opravili. Ne pričakujemo, da dijaki sedijo in čakajo pri računalnikih. 

Pomembno je, da si dijaki najprej strukturirajo dan z urnikom, ki jim najbolj ustreza. Primer 

urnika za sprotno beleženje opravljenih nalog, bodo objavile tudi svetovalke v rubriki svetovalna 

služba. 

Zelo pomembno je, da se najprej posvetimo sebi, svojemu družinskemu vsakdanu, si 

medsebojno pomagamo, podpiramo. Sedaj je tudi priložnost, ko se naučimo in vadimo tudi 

nekaj osnovnih življenjskih veščin (speči kruh, skuhat zelenjavno juho, gojimo zelenjavo . . .).   

V času izobraževanja na daljavo se bomo v šoli potrudili, da učitelji sproti pripravljajo učna 

gradiva, da obveščajo dijake (e-pošta, e-učilnice in drugo), da so dosegljivi za vprašanja dijakov, 

da pridobijo tudi povratno informacijo dijakov in povratno informacijo tudi dajejo.  

Pomočnici ravnateljice in svetovalna služba bomo na spletni strani pod zavihkom 

Svetovalne službe objavljali gradiva, ki so lahko v pomoč tako dijakom, kot tudi vam staršem in 

skrbnikom. Dosegljivi smo e-pošti za vprašanja, dileme, nasvete, pogovor.  

Monika Rant: monika.rant@bc-naklo.si (učenje učenja, organizacija dela) 

Tadeji Fričovsky: tadeja.fricovsky@bc-naklo.si (gimnazija, tehniški in poklicni programi) 

Monika Žibret: monika.zibret1@gmail.com (nižji poklicni program - G, H, K oddelki ter dijaki, ki 

imate pri njej DSP - pred tem pri Neži Pirih Zupan oz. Barbari Žgavec) 

Anja Bergant: anja.bergant@bc-naklo.si (vsi dijaki z odločbo OPP) 

Poleg učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole pa je še posebej pomembna tudi vaša 

podporna vloga staršev in skrbnikov.  

Starši in skrbniki doma poskrbite, da se bodo dijaki dobro počutili, da bodo lažje razumeli 

nastalo situacijo, da se boste pogovarjali in tako zmanjševali občutek strahu, da bodo vedeli, 

da smo jim v šoli na voljo za pomoč, da bodo zmogli opraviti šolske naloge.  

Vašo vlogo vidimo tudi v spodbudi dijakov pri opravljanju šolskih nalog, učenju. V kolikor 

presodite, da mladostniki potrebujejo podporo pri pripravi organizacije dnevnega urnika 

in načrta za učenje, jih podprite. Predlagamo pa, da urnik dijaki sestavijo sami. 

Pomembno je, da dijaki dnevno sledijo nalogam, ki jih pripravljajo učitelji, da se v primeru 

vprašanj obrnejo na posameznega učitelja in sproti rešijo nejasnosti. Elektronski naslovi 

učiteljev so objavljeni na spletni strani šole.  
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Komunikacija lahko poteka tudi preko e-učilnice. Delo, ki poteka sproti in po manjših korakih, 

sledi zakonitosti delovanja spomina. Delovni spomin zmore na enkrat predelati  določeno 

količino informacij, zato je pomembno sprotno delo in načrtovanje dela, vsak dan nekaj. Da 

snov, ki se jo učijo pride v dolgotrajni spomin, da se snov naučijo, da jo znajo, je potrebna vaja.  

Načrt naj vsebuje tudi odmore. Dijaki naj gredo na sveži zrak, prezračijo prostor, kjer se učijo. 

Naj v odmoru naredijo tudi kakšno športno vajo, ki požene kri po telesu in s tem oskrbi možgane 

s kisikom. Tako se bodo lažje in bolj učinkovito učili. Bodite pozorni, da se učijo aktivno: pišejo, 

računajo, delajo miselne vzorce, izpiske, povzetke … Tako je učenje bolj učinkovito in dijaki 

so lažje zbrani na določeno snov.   

Tako bomo skupaj: dijaki, šola in starši/skrbniki zagotovo skupaj dosegli cilj, da uspešno 

zaključimo šolsko leto.  

Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Vse dobro in veliko zdravja vam želimo. 

Najbolj pomembna skupna naloga je, da upoštevamo vsa navodila pooblaščenih služb in 

tako najbolj poskrbimo za svoje zdravje in zdravje vseh ljudi okoli nas. 

 

Monika Rant, pomočnica ravnateljice                          Andreja Ahčin, ravnateljica 


