
 

 

Arnesove aktivnosti za pripravo na šolsko leto 2020/21 
 
Arnes je  pred začetkom novega šolskega leta pripravil številna izobraževanja, storitve in pomoč v 
opremi IKT, ki bodo slovenskim šolam v pomoč pri vsakdanjem delu in morebitnem izobraževanju na 
daljavo. 
 

1. V okviru programa »COVID19-IKT za VIZ« (https://www.arnes.si/covid19_ikt-za-viz/), ki ga iz EU 
sredstev Arnes izvaja po pogodbi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, je Arnes 
nabavil okrog 4.000 prenosnikov, ki bodo do konca septembra 2020 dobavljeni v slovenske 
osnovne in srednje šole, zavode za otroke s posebnimi potrebami in dijaške domove. Sredstva za 
nakup prenosnikov so v celoti (100 %) zagotovljena s strani Arnes-a. Šole bodo prenosnike 
prejele glede na vrsto šole, število učencev oz. dijakov ter razvitost občine. Prenosnike bodo šole 
lahko uporabljale pri vsakdanjem delu, v primeru potrebe pa jih posodijo učencem oz. dijakom, 
ki doma nimajo ustrezne opreme za učenje na daljavo. 

2. Arnes je iz sredstev »COVID19-IKT za VIZ« okrepil zmogljivost svoje infrastrukture in izboljšal 
delovanje storitev – zlasti spletnih učilnic (https://ucilnice.arnes.si/) in videokonferenčne 
storitve Arnes VID (https://vid.arnes.si/). 

3. Arnes bo šolam omogočil tudi uporabo zmogljivega videokonferenčnega sistema, ki bo s polnimi 
funkcionalnostmi brezplačno na voljo vsem učiteljem. Aplikacija omogoča hkratno prikazovanje 
kamer vseh učencev v razredu. Izbira ponudnika (Cisco Webex ali Zoom) bo predvidoma znana v 
tem tednu. 

4. Arnes za šole organizira tudi spletna izobraževanja in delavnice v živo: 
a. potekajo webinarji, na katerih lahko učitelji osvojijo vrsto veščin, ki so potrebne za 

izvedbo izobraževanja na daljavo: https://sio.si/2020/08/18/webinarji-zgodbe-izza-
solskih-katedrov/, 

b. s spletnimi tečaji (MOST) učiteljem omogoča, da pridobijo znanja o rabi brezplačnih in 
varnih spletnih storitev na področju izobraževanja: http://www.arnes.si/spletni-tecaji-
pripravljeni-v-novo-solsko-leto/, 

c. za Arnesove storitve po šolah izvaja delavnice v živo: 
https://izobrazevanje.sio.si/category/sioarnes-izobrazevanja/8756-276-delavnice/, 

d. v drugi polovici septembra 2020 bo Arnes za šole pripravil spletno konferenco, na kateri 
bo poudarek o storitvah za podporo izobraževanju na daljavo (tudi o novem 
videokonferenčnem sistemu), 

e. pripravlja spletni tečaj Multimedijske vsebine, ki bo pilotno izveden v začetku oktobra 
2020, 

f. 11. novembra 2020 se bo začel že trinajsti Arnesov spletni tečaj o varni rabi interneta in 
naprav: https://www.arnes.si/storitve/varnost/most-v/, 

g. 26. in 27. novembra 2020 bo potekala Arnesova konferenca Mreža znanja: 
https://mrezaznanja.si/.  

5. V primeru težav ali vprašanj pri delovanju storitev vsak delovni dan med 8.00 in 20.00 uro deluje 
Arnesova služba za pomoč uporabnikom na številki (01) 479 88 00. 

6. Da bi bili redno obveščeni o novostih, dogodkih, varnosti na internetu, šolskih in tehnoloških 
tematikah, se lahko naročite na Arnes informator: https://informator.arnes.si/.  
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