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Komunikacija strokovnih delavcev s starši in učenci na OŠ Pod goro 

Uvod 
Skupaj smo uspešno začeli tudi drugi teden na daljavo. Komunikacija z učenci trenutno poteka 

nemoteno, razen nekaj izjem, katere bomo uredili v naslednjih dneh. Tudi motnje na eAsistentu in 

Arnesovih storitvah so večinoma odpravljene.  

Prenos celotne komunikacije na eAsistent 
Kot smo že prejšnji teden omenjali, bomo vso osnovno komunikacijo prestavili na eAsistent. Za vse 

učence od prvega do devetega razreda. 

Boljša kakovost komunikacije 
Povzeto iz ankete, ki ste jo izpolnjevali starši, je razvidno, da imate pri komunikaciji predvsem težave, 

ker učenci dobivajo navodilo preko različnih aplikacij. Še večji problem nastane pri družinah, kjer 

imajo več otrok (npr. prvi razred, peti in osmi). V tem primeru imajo za vse otroke različni sistem 

dela.  

Takšna komunikacija bo olajšala delo tako učencem, staršem, kot tudi strokovnim delavcem šole. 

Prav tako se bo izboljšala organizacija dela.  

Način komunikacije preko eAsistenta po razredih 
 

Razred Prejemnik Način komunikacije Kaj objavljamo 

1., 2., 3. starši 
 oglasna deska navodila 

 sporočila individualno sporočanje 

4., 5. starši + učenci 

 oglasna deska navodila 

 kanal (po potrebi) 
interaktivno sodelovanje, 

razprave 

 sporočila individualno sporočanje 

6., 7., 8., 9. učenci 

 oglasna deska navodila 

 kanal 
interaktivno sodelovanje, 

razprave 

 sporočila individualno sporočanje 
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Kako uporabljati eAsistent Komunikacijo (za učitelje) 

Način komunikacije Komu lahko sporočam? Kaj sporočam? 

Oglasna deska Staršem + učencem Osnovna navodila za delo 

Kanal Učencem 
Kanal uporabljamo izključno 
za razprave. Ne uporabljamo 
ga za podajanje navodil.  

Sporočila Staršem + učencem 
Namenjeno individualnemu 
pogovoru z učencem ali 
staršem. 

 

Dnevno obveščanje in časovni termin obveščanja 
Navodila bodo strokovni delavci pošiljali staršem oziroma učencem za vsak dan posebej.  Zaradi 

boljše organizacije dela bodo navodila pošiljali med 15. in 19. uro. V tem časovnem obdobju je 

sistem sproščen in deluje nemoteno. Učenci pa si bodo lahko primerno organizirali naslednji šolski 

dan.  

Nekateri strokovni delavci bodo pošiljali za cel teden skupaj, vendar razporejen po dnevih oziroma 

po urah.  

Od 4. do 9. razreda obvezen vpis v eAsistenta z učenčevimi podatki 
V prejšnjih dneh ste starši za vstop v eAsistenta prejeli uporabniška imena in gesla za učence. Vsi 

učenci od 4. do 9. razreda se morajo obvezno v eAsistenta prijavljati z učenčevimi podatki. Če teh 

podatkov še vedno nimate, potem se povežite z razredničarko ali pa pišite na tajnistvo@podgoro.si.  

Na omenjen e-poštni naslov se obrnite tudi v primeru težav z vpisom-najpogosteje težave z geslom. 

Ostali načini učenja na daljavo 
Učenci od četrtega do devetega razreda bodo obvestila iz eAsistenta dobivali tudi na njihovo šolsko 

e-pošto. Starši učencev od prvega do tretjega razreda pa na starševsko e-pošto, ki je vpisana v 

eAsistentu. Razredniki bodo učence opozorili, naj si pridobijo podatke za dostop do e-pošte. V tem 

primeru se naj obrnejo na dominik.trstenjak@podgoro.si ali tajnistvo@podgoro.si.  

Komunikacija preko eAsistenta je namenjena osnovni komunikaciji in podajanju navodil. To pomeni, 

da še vedno lahko učitelji brez problema uporabljajo ostale aplikacije, kot so e-pošta, e-učilnice, 

Padlet, Kahoot, educreation itd.  

Če povzamem za učitelja, ki že uporablja e-učilnico ali ostale aplikacije: navodila bodo poslali preko 

eAsistenta na oglasno desko. Tam bodo sporočili, da jih delo čaka v e-učilnici na določeni povezavi.  
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Primer oglasne deske 

 

 

Zaključek 
Ta teden bo namenjen uvajanju na takšen sistem. Tako za učence in starše, kot tudi za vse strokovne 

delavce. Od nedelje, 29. 3. 2020 pa je obvezna uporaba takšne komunikacije, kot smo jo predstavili 

v tem dokumentu.  

Če ima učenec težave pri vpisu v eAsistenta, naj starši vzpostavijo kontakt na tajnistvo@podgoro.si.  
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