
 

 

Pravila pouka na daljavo 

Pouk na daljavo se vpelje, ko je razred poslan v karanteno ali ko je s strani države odrejeno, 

da se pouk izvaja na daljavo zaradi ukrepov preprečevanja epidemije. 

Pri pouku na daljavo učitelji prilagodijo način poučevanja in količino obravnavane učne snovi 

značilnostim te oblike izobraževanja. 

Dijaki učitelja (razrednika) opozorijo na težave s tehnologijo (nimajo opreme, slab signal itd.) 

v prvem tednu pouka na daljavo oziroma takoj, ko se pojavijo. 

 

Pri videopouku na daljavo veljajo naslednja pravila 

 Videopouk pri posameznem predmetu učitelji napovejo dan prej preko foruma v 

spletni učilnici ali preko komunikacije v eAsistentu na e-naslov dijaka. 

 V videopouk se dijak prijavi z uporabniškim imenom, iz katerega sta jasno razvidna 

njegovo ime in priimek. 

 Povezava do videopouka, ki jo oddelku posreduje učitelj, je tajna in jo uporabljajo 

samo dijaki oddelka, ki jim je dodeljena. Posredovanje drugim osebam se šteje kot 

kršitev šolskega reda – motenje pouka. 

 Pri vstopu v videokonferenčno sobo ima dijak vključeno možnost videa (slike) in 

izključeno možnost zvoka (mute). 

 Dijak se v pogovor vključi tako, da najprej dvigne roko, nato ga učitelj napove, dijak 

vklopi mikrofon ter je šele takrat na vrsti za repliko. 

 Pri pouku lahko prisostvuje samo dijak. Priporočeno je, da v sobi ni drugih oseb.  

 Videopouk se začne po urniku, kot velja za redni pouk v šoli. 

 Neprisotnost na videopouku se šteje kot neopravičena odsotnost od pouka, razen ko  

dijak svojo odsotnost vnaprej opraviči. 

 Dijaki tudi pri videopouku upoštevajo bonton in sedijo pri pisalni mizi. Motenje dela z 

neprimernimi dejanji je kršenje šolskih pravil. 

Pouk na daljavo lahko poteka tudi preko spletnih učilnic 

 Spletne učilnice so organizirane preko učilnic ARNES. Dostop je iz spletne strani šole. 

 Dijaki se prijavijo z dodeljenim AAI uporabniškim imenom in geslom.  

 V kolikor za določeno uro pri predmetu ni napovedan videopouk, se dijaki tekom 

dneva prijavijo v spletno učilnico, kjer dobijo natančna navodila in ustrezno gradivo. 

Učne obveznosti opravijo v dogovorjenih rokih. 



Komunikacija preko elektronske pošte 

 Dijaki dnevno pregledujejo elektronsko pošto na e-naslovu, ki je povezan z dodelitvijo  

uporabniškega imena za dostop do AAI storitev Moj Arnes (spletne učilnice, Eduroam 

…). Če e-naslov ni več veljaven, dijaki razredniku čimprej sporočijo novega. 


