PRIPOROČILA UČENCEM IN UČENKAM OD 6. DO 9. RAZREDA ZA USPEŠNO UČENJE NA DALJAVO
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1. PRIPRAVA NA UČENJE NA DALJAVO
Ob koncu tedna:
V petek na spletni strani šole preglej urnik prihajajočega tedna.
Urnik si prepiši na papir v tabelo. Postavi ga na vidno mesto v svojem delovnem kotičku, da ga bodo
lahko videli tudi starši.
Preglej, kaj ti učitelj sporoča v spletni učilnici. V urnik si zapiši opombe, npr.: kdaj imaš
videokonferenco, ocenjevanje, do kdaj moraš opraviti in oddati določeno nalogo, termin srečanja s
tutorjem/učiteljem, ki ti nudi pomoč na daljavo …
Dan pred poukom:
Po urniku pripravi vse potrebščine za naslednji dan, da jih ne iščeš zadnji trenutek.
Preglej/preleti učno snov zadnje ure pri tistih predmetih, ki jih boš imel naslednji dan.
Na dan pouka:
Ob 8.10 imaš pripravljen delovni prostor (tablica/računalnik je že prižgan, vse potrebne potrebščine
imaš pred teboj).
Ko opraviš nalogo, jo pošlji učitelju. Nalogo v svojem opomniku obkljukaj.
Večkrat dnevno preglej svojo elektronsko pošto (…@oskosmac.si). Ti učitelj kaj sporoča?
Zapiši si, česar ne znaš. Če imaš vprašanja za učitelja predmeta ali tutorja, jih zapiši.
Ob koncu delovnega dne pripravi potrebščine za naslednji dan.
2. NAČRTUJ SVOJ ČAS
Izpolnjena časovna tabela ti bo pomagala pri doseganju ciljev. Načrtuj tudi odmore.
3. TEŽAVE
Če imaš težave (učne, tehnične, organizacijske …), isti dan seznani starše.
Udeleži se e-dopolnilnega pouka. K dopolnilnemu pouku pristopi pripravljen. Imej zapisano vprašanje
za učitelja. Sporoči mu, kje potrebuješ dodatno razlago in česa ne razumeš.
Pri morebitnih težavah poišči pomoč pri:
- sošolcu,
- starših,
- učitelju predmeta, tutorju – učitelju, ki nudi učno pomoč na daljavo (piši mu na elektronsko pošto),
- šolski svetovalni delavki (pokliči v šolo ali pošlji elektronsko pošto).
4. NASVETI ZA UČENJE
Nasvete za bolj uspešno učenje dobiš tudi na spletni strani šole pri meniju »Šolska svetovalna
služba«, postavka »Učim se učiti«:
http://oskosmac.splet.arnes.si/2020/05/14/ucim-se-uciti/
Dragi učenec, draga učenka, če ti napisana priporočila niso razumljiva, me kontaktiraj na e-naslov
vesna.prunk@oskosmac.si Skupaj bova zmogla.
Šolska svetovalna delavka
Vesna Prunk
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