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Spoštovani starši,
na vodstvo šole so se v iztekajočem tednu obrnili nekateri starši in učitelji zaradi obnašanja določenih otrok pri
pouku v živo.
Učitelji in starši se zelo trudimo, da bi pri izobraževanju na daljavo ohranjali visoko raven kulturnega obnašanja in
sodelovanja naših otrok. Žal pa so si nekateri otroci dovolili kršiti ustaljena pravila in so z izklapljanjem mikrofonov
drugim otrokom in celo učiteljem, pisanjem sporočil med poukom in podobnim, motili pouk. Poleg tega so pouk
brez vnaprejšnjega dogovora snemali.
Pravila šolskega reda so glede motenja pouka, nepooblaščenega fotografiranja ali snemanja in objavljanja
posnetkov zelo jasna in ta pravila veljajo, ne glede na to, ali pouk poteka v šoli ali na daljavo.
Razredniki so dobili nalogo, da se z učenci pogovorijo o pravilih in kulturnem obnašanju pri pouku v živo. Ob tem
pa potrebujemo tudi vašo pomoč. Zato da bo pouk v živo potekal kar se da dobro in brez zapletov, vas prosim, da
se z otroki pogovorite o tej problematiki in nam pomagate zagotoviti nemoten pouk.

Pogoji za izvedbo pouka v živo:
-

-

otrok se mora vključiti v pouk v živo točno,
otrok naj bo za pouk v živo (in šolsko delo na splošno) pravočasno zbujen ter dovolj nahranjen in hidriran,
med poukom v živo naj po možnosti ne bo motečih dejavnikov (hrup, sprehajanje družinskih članov,
ukvarjanje z domačimi živalmi, zajtrkovanje, prekinjanje povezave, urejanje drugih stvari, ki niso povezane
s trenutnim učenjem itd.),
pred poukom v živo naj otrok pregleda navodila učiteljice oziroma učitelja za tisto uro,
pred poukom v živo naj pripravi vse potrebne učne pripomočke, ki jih bo potreboval med uro.

Kultura obnašanja je osnovno vodilo tako pri starših kakor pri učiteljih, zato sem prepričan da bomo skupaj
omogočili otrokom nemoten pouk.
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