
SMERNICE ZA 2. TEDEN DELA NA DALJAVO 

(23.-27. 3. 2020) 

 

Izhodišča za pripravo usmeritev temeljijo na analizah anket, ki so jih 19. in 20. 3. reševali dijaki in učitelji. 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 

 
TEMELJNI IZZIVI: 



- komunikacija učitelj – dijak (preveč spletnih kanalov …), 

- komunikacija med učitelji (preveč spletnih kanalov …) in medsebojna pomoč, 

- komunikacija med dijaki in medsebojna pomoč ter komunikacija na ravni razrednik – dijaki in 

razrednik – vodstva oddelčnih skupnosti in tutorji (ugotavljanje optimalnega načina 

komuniciranja), 

- povratna informacija (veliko število dijakov, veliko število izdelkov), občasna neodzivnost 

dijakov in učiteljev (obveščanje o izostankih enih in drugih, beleženje izostankov), 

- želja in potreba po več video (ali vsaj avdio) vsebinah z razlago ter video stikih, 

- učinkovitost poslanih nalog in gradiv (brez dvosmerne povratne informacije dijak – učitelj, 

učitelj – dijak) nismo povsem prepričani ali je delo doseglo učinek, 

- smiselno razmerje med količino dela, nalogami in roki za posredovanje povratnih informacij, 

- tip nalog, ki jih dajemo in so primerne za vse tehnične danosti ter dostopne tudi tistim, ki 

nimajo polne tehnične podpore ( vse kar pošljemo mora biti »obvladljivo« s telefonom, 

- vsebinski poudarki pri dijakih 4. letnika (SAMO MATURITETNI PREDMETI), 

- vloga razrednika pri delu na daljavo, 

- učitelji in dijaki NE UPAMO prositi za pomoč, 

- (samo)organizacija šolskega dela in časa (delo po urniku, delo po tedenskih sklopih ….). 

 

PRILOŽNOSTI: 

- učenje novih didaktičnih in metodoloških pristopov ter spoznavanje spletnih orodij, 

- »osvobajanje« balasta nad katerim v »normalnih« razmerah veliko tarnamo učitelji in dijaki 

(trenutna situacija je idealna za tehten razmislek kaj dejansko posredovati in na kak način) – 

sledenje filozofiji »manj je več«, 

- oblikovanje kratkih, jedrnatih in razumljivih napotkov za delo,  

- učenje organizacije dela in časa ter usklajevanje obveznosti, ki nam jih ne nalaga le čas v 

katerem smo se znašli, ampak življenje kot tako, 

- učenje odgovornosti pri učiteljih in dijakih na ravni spoštovanja rokov, sprotnega in 

pravočasnega dela ter MEDSEBOJNE SPODBUDE (v tem kontekstu je pomemben del 

odgovornosti tudi na vodstvih oddelčnih skupnosti in v primeru 1. letnikov na razrednih 

tutorjih),  

- prepoznavanje izjemnega pomena povratne informacije (ne le pri nalogah) ampak tudi pri tem 

ali je naše delo učinkovito (tako na učiteljski kot dijaški strani), 

- prepoznavanje NAPAK kot temelja učinkovitega učenja in prepoznavanje napake kot nečesa, 

kar nima negativnega ampak pozitivni predznak. 

 

1) ANKETA 

Analizo obeh anket najdete v priponki. Podatki so zanimivi in zelo koristni, zato jo preberite. Sploh tiste 

dele, kjer so zapisani mnogi nasveti in izzivi preteklega tedna. Ponovno anketo bomo izvedli konec 2. 

tedna. 

 

2) KOMUNIKACIJA IN POSREDOVANJE NAPOTKOV ZA DELO, KOLIČINA/VSEBINA DELA 

Problem prvega tedna – preveč komunikacijskih poti; dijaki so pogosto spregledali navodila (dobili so 

jih po mailih – osebni in razredni, preko eA, v eUčilnicah, po videoklicu). 

 

 REŠITEV IN NAPOTEK ZA NADALJNE DELO Z DIJAKI: vsak učitelj dijakom prvi delovni dan v 

tednu po E-POŠTI (na e-naslove dijakov in NE NA RAZREDNI E-MAIL (oz. lahko tudi tja ob 

kombinacijami z e-naslovi vseh dijakov), do katerega nimajo vsi dostopa oz. velikokrat kaj 

»izgine« iz nabiralnikov) pošlje recimo temu KRATKO OSEBNO IZKAZNICO NAŠEGA PREDMETA 

IN UČITELJA PRI DELU NA DALJAVO: 



- zelo kratek načrt dela za cel teden in kako bo delo potekalo (po urniku, po posebnem 

dogovoru – če ne poteka po urniku je nujno potrebno upoštevati, da bodo roki dovolj dolgi 

in da naš predmet ni edini!), 

- navodilo, kje dijaki najdejo napotke ali gradiva (ali jih bo pošiljal po e-pošti, dal v eUčilnice, 

ali se dobijo na videoklicu), 

- vse roke (kdaj bodo gradiva objavljena, kdaj bodo videoklici, kdaj so roki za oddajo, kdaj 

bodo dobili povratno informacijo), 

- način kako in kje oddajo povratno informacijo (eUčilnice, e-pošta, wetransfer …),  

- kdaj je učitelj dosegljiv za dodatna vprašanja in komentarje. 

 KOLIČINA DELA/NALOG  izhodišča: nismo edini!, manj je več!, ne moremo narediti toliko 

kot bi sicer v enem tednu (vsaj 20 % manj)!, dati moramo povratno informacijo! – brez tega 

gre veliko dela v nič!, razmerje med kdaj gre snov naprej in kdaj utrjujemo! (potrebujemo oboje 

!!!), osvoboditi snov balasta!, zmernost!, realna pričakovanja!  

NALOGE IN ČAS POŠILJANJA: učitelj ne sme zahtevati od dijakov večje število strani rešitev do 

8. ure zjutraj, ko pošljemo gradivo ob 19. uri zvečer prejšnji dan, kar JE NEUČINKOVITO IN TRATI 

ČAS. Naloge poskušajo učitelji pošiljati v času med 07.00 in 13.00 oz. 14.00 oz. po urniku. Vedno 

v obliki, KI NE ZAHTEVA TISKA in jo lahko dijaki OBVLADAJO TUDI S TELEFONOM.  

4. LETNIKI: učiteljem smo ponovno posredovali napotek, da se s četrtošolci IZVAJA SAMO 

MATURITETNE PREDMETE in da se čas namenja tudi utrjevanju. Prav tako pa se v delo 

vključujejo športni pedagogi s priporočili in spodbudami ter kakšno nalogo, ki jo lahko dijaki 

izpolnijo v kratkem času.  

 KORISTEN NASVET ZA UČITELJE: poskušajo naj ČIM VEČ uporabljati GCC e-učilnice (za objavo 

napotkov, za objavo gradiv, za prejemanje povratnih informacij). E-učilnica namreč nudi tudi 

konkretno evidenco obiska dijakov, tako da vidimo, kdo se je prijavil in kdo je bil aktiven. 

 

KOMUNIKACIJA Z UČITELJI – koristite e-pošto, messenger, eAsistenta in FORUME V E-UČILNICAH! 

Vsak predmet ima lahko tudi forum, kjer lahko postavljate vprašanja, ki se tam tudi hranijo. Učitelj vam 

tam poda tudi odgovor.  

Če foruma pri predmetu še ni, ga lahko ustvari učitelj tudi na vašo pobudo! 

 

 
 

POŠILJANJE DATOTEK UČITELJEM IN OBDELAVA FOTOGRAFIJ: 

- ker so eUčilnice omejene s prostorom, lahko za večje datoteke pošiljate tudi preko povezave v 

oblaku (Dropbox, Google Drive, OneDrive ...) ali WeTransfer – brezplačni del 

(https://wetransfer.com/) ali Arnesov Filesender (https://filesender.arnes.si/ z računom AAI), 

https://wetransfer.com/
https://filesender.arnes.si/


- pri fotografiranju izdelanih nalog vam predlagamo Office Lens, da bodo slike poravnane in 
izrezane, pa tudi berljivost se izboljša in manjše velikosti so. Program je brezplačen: 
https://www.microsoft.com/sl-si/p/office-lens/9wzdncrfj3t8#activetab=pivot:overviewtab, 
osnovna navodila najdete na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=YBHmKxhbEQ8 

 

IMAMO IDEALNO PRILOŽNOST, DA SE VSI SKUPAJ OTRESEMO NESMISELNIH STRAHOV PRED: 

- vprašanji, ko česa ne znamo,  

- prošnjami za pomoč, 

- deljenju dobrih praks in gradiv, 

- deljenju dela – skupaj zmoremo več!, 

- pomisleki, kaj bo rekel sošolec/sošolka, če kaj ne znam (v tem primeru je odsotnost  

  stika v živo idealna za premagovanje takšnega strahu), če česa ne bomo naredili tako  

  kot bi morali ali kot si želimo, 

- priznanju, da je kdo drug včasih dijaki boljši v kakšni stvari ali spretnosti kot mi, -

 (samo)evalvacijo – povratna informacija o našem delu je  

 ključ do samozavesti in nenehnih izboljšav, ki lahko prispevajo tudi k večji učinkovitosti,  

  prihranku časa in energije … 

 

KOMUNIKACIJA Z RAZREDNIKI IN (SO)SOŠOLCI / SVETOVALNA SLUŽBA  je izjemnega pomena. 
Zato predlagajte redne stike preko videokonferenc (google meet, teams, facecall, viber ipd …). 
Posebno odgovornost v tem delu imajo VODSTVA ODDELČNIH SKUPNOSTI (razrednik/čarka, 
predsednik/ca, namestnik/ca). 
 
Ohranjajte tudi razredno uro in reden stik z razredniki, ki morajo vedeti tudi naslednje: 

- če kakšnega dela ne morete opraviti zaradi bolezni, 
- če imate kakršnekoli osebne stiske in težave pri katerih vam lahko pomagajo, 
- če so pri kakšnem predmetu težave in kakšna je narava teh težav, 
- če vi zaznate težave v razredu ali pri sošolkah in sošolcih, kjer lahko pomagajo razredniki. 

 
Izjemnega pomena je MEDSEBOJNA POMOČ ter pomoč tistim, ki se morajo soočati tudi s tehničnimi 
ovirami (slab prenos podatkov, neprimerna oprema). PRI OPREMI LAHKO POMAGA TUDI ŠOLA  
nujno se obrnite na ravnatelja (gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945). 
 
Vedno se lahko z morebitnimi težavami ali vprašanji obrnete tudi na svetovalno službo in šolske 
psihologinje: Helena Maher Resinovič (helena.maher.resinovic@gcc.si), Nives Laul (nives.laul@gcc.si), 
Milena Golob (milena.golob@gcc.si), Simona Painkret (simona.painkret@gcc.si) oz. poiščete kakšno 
spletno svetovalnico (TO SEM JAZ …). 
 
FORUM ZA DIJAKE V E-UČILNICAH 
Od 22. 3. dalje je v eUčilnicah (http://ucilnica.gcc.si/) aktiven tudi FORUM ZA DIJAKE – na vstopni 
strani ga najdete v sredini zgoraj (SPLOŠNA DEBATA). 
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S klikom na DODAJ NOVO TEMO RAZPRAVE lahko sprožite komunikacijo, ki se veže na splošne teme, 
predloge za delo, napotke, kratkočasne aktivnosti ipd … 
 

 
 
 
Nato z vpisi v rubrike in na koncu s klikom na gumb OBJAVA objavite vašo razpravo. 
 
 
 
 
                                    
                               Vpišite naslov razprave. 
 
                               Vpišite vprašanje, predlog …     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Priložite datoteko (pazite na velikost!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Objavite      
 
 



3) TEHNIČNA POMOČ 
Pri eUčilnicah pa tudi sicer vam lahko pomagata prof. Simona Jazbec Jurkošek 
(simona.jazbec.jurkosek@gcc.si) in prof. Rok Lipnik (rok.lipnik@gcc.si). Pri AAI računih pa prof. Jure 
Slapnik (jure.slapnik@gcc.si).  
 
Ne pozabite na YOUTUBE TUTORIALE, kjer imate videonavodila za večino programov in aplikacij! 
 
V arhivu RTV SLO (https://4d.rtvslo.si/) lahko z enostavno registracijo uporabniškega imena in gesla 
dostopate do številnih dokumentarnih, izobraževalnih in filmskih vsebin. 
 
4) PAR KORISTNIH NAPOTKOV IZ ANKETE, ki ste jo reševali dijaki … 
 
Q23 - Imate kakšen predlog oz. kakšen koristen napotek za dobro organizacijo časa in motivacijo za 
šolsko delo?  
 

IZBOR ODGOVOROV … 

Vsak večer si napišeš urnik po urah. 

Enakomerna razporeditev skozi dan. Najprej opravi kar je najbolj pomembno (kar moraš oddati tisti dan), 
nato pa se lotiš dela po korakih. 

Zelo koristen napotek je, da si pripravimo urnik oziroma da si napišemo seznam in pa katere naloge smo že 
opravili katere še nismo. 

Da si razporediš predmete po dnevih (en dan, vsa biologija in matematika npr.), ob tem pa tisto, kjer so 
kratki roki za oddaje, rešuješ sproti. 

Več časa. 

Napiši si spisek predmetov, ki jih boš predelal en dan. Potem si napiši koliko časa rabiš za spanje, prosti čas, 
prehranjevanje ...  

Delaš, kolikor je treba, z vmesnimi pavzami in samodisciplino ter podporo sošolcev, ki so v enakem 
položaju. 

Nekaj časa delaš za šolo, potem greš pa na zrak. 

Naloge za več dni rešim v enem dnevu. 

Za motivacijo mora vsak dijak sam vedeti kaj mu odgovarja. 

Dobro si je zjutraj napisati seznam vseh stvari, ki jih moraš narediti. 

Bolje je da delamo sproti, da nas ne bo čas povozil, ko bomo nazaj v šoli. 

Manjše število nalog, da bo še kaj časa za učenje. 

Vstaneš dovolj zgodaj, da ohranjaš bioritem šolskega urnika, narediš vse potrebno, si pripraviš urnik za 
naslednji dan, nato pa imaš prost preostanek dneva za rekreacijo, prostočasne aktivnosti, družino.   

Delaš, ko se počutiš psihično sposobnega. 

Sama spodbuda profesorjev in staršev je že velika motivacija. 

Piši si vse, kar je potrebno narediti, da si čas lažje organiziraš 

Manjši odmori med delom, načrt za en dan vnaprej ... 

Ne prelagaj na jutri, kar lahko storiš danes. 

 
 
5) UČENJE ODGOVORNOSTI, TRUD, KI GA VLAGAMO V DELO IN VREDNOTE 

Ne pozabite, da je ena izmed posledic situacije v kateri smo se znašli intenzivno učenje odgovornosti – 

za nas in za soljudi. Učenje odgovornosti je učenje pri katerem vedno potrebujemo pomoč in spodbudo 
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vrstnikov, staršev in učiteljev, da bo to učenje uspešno. Zelo pomemben je tudi zgled – tisti, ki nam ga 

dajejo drugi in tisti, ki ga dajemo sami. Čas v katerem smo se znašli, je zelo naklonjen učenju 

odgovornosti, a s primerno podporo in razumevanjem! 

 

Vse izzive (ne)učinkovitega šolskega dela na daljavo ne moremo rešiti z odgovorom (prepričanjem?), 

da je odgovornost samo na strani učiteljev in da kaj nismo naredili, ker nismo razumeli napotka, si vzeli 

čas za gradivo, nalogo. Iz ankete je razdvidno, da za šolsko delo v povprečju porabite slabih 5 ur. To 

nikakor ni malo, je pa precej manj kot v času rednega šolskega dela, če seštejete čas v šoli in domače 

delo (brez odmorov) vaš (in naš) delavnik v povprečju zagotovo traja 8 ur na dan. Velik izziv, ki ga lahko 

izkoristite je na vsak način učenje organizacije časa in spremljanje učinka vloženega dela. To je 

neprecenljiva življenjska veščina. 

Če kaj ne razumemo, vprašajmo – učitelja, sošolko, sošolca, prijatelja … Zavedati pa se je potrebno tudi 

to, da smo na »drugi strani« odrasli učitelji in starši, ki prav tako mogoče še nismo osvojili vseh lekcij 

tega življenjskega poglavja o odgovornosti ... In tudi mladi lahko v tem primeru ponudite pomemben 

zgled, da kdo izmed nas v času izolacije izkoristi priložnost in mogoče sprejme kakšno odgovornost, ki 

jo v »normalnih razmerah« ni (želel, hotel, upal …). 

 

Pa še ena pomembna stvar je, ki jo ta čas slika mnogo bolj nazorno (tudi kruto). Pomen vrednot in 
zavedanje, da v tem svetu nismo sami. Mnoge težave se nas na videz ne tičejo – veliko siromaštvo in 
lakota sta daleč stran od nas, vojne prav tako, nedostopnost materialnih in nestvarnih dobrin kot je 
tudi možnost izobraževanja ni stvar današnje Slovenije in Evrope …. Pa je res tako? Koliko med nami je 
takšnih, ki ravno v tem času nimajo dovolj za preživetje, nimajo pomoči, ker v njihovih življenjih ni 
nikogar, koliko vojn se danes bije v nas. Včeraj je v Italiji le nekaj sto kilometrov od nas umrlo skoraj 
800 ljudi, 1500 sirskih sirot je obtičalo na grško-turški meji, ki je v bistvu zelo blizu.  
Tudi to je naša skupna odgovornost in mogoče bomo res prikrajšani za kakšno razlago v razredu, za 
kakšno idealno rešeno nalogo, a po drugi strani lahko pomagamo, če smo le zdravi in se držimo 
napotkov – pomagajte doma, pomagajte sošolcem, pokličite osamljenega sorodnika, znanca in 
prijatelja, pojdite v trgovino in pomagajte ostarelim sosedom, priključite se prostovoljcem, sodelujte v 
spletnih forumih, zapišite kak poziv odgovornim. Zakaj? Ker lahko! Ker imate možnost, ker imate 
privilegij zdravja, znanja in moči, ker za to ne potrebujete niti centa denarja. 
 
Naj ta razmislek zaključim z mislimi, ki mi jih je danes v emailu poslala prof. Saša Komadina, ki je 
parafrazirala ameriškega predsednika Kennedyja in slovenskega filozofa Slavoja Žižka: »Zdaj ne 
sprašujmo, kaj nam pripada, ampak, kaj lahko prispevamo. Ne sprašujmo, zakaj česa nismo dobili, 
ampak, kako bomo poskrbeli zase, za svoje bližnje in s tem za vso družbo.« 
 

 

6) ZAHVALA 

Čisto na koncu pa še ISKRENA ZAHVALA – za vse vaše delo v preteklih dneh, za čas in energijo, za 

optimizem in spodbudo, za vse predloge in nasvete. Lahko ste ponosni nase in upam, da ste ponosni 

tudi na vaše sošolce, starše in učitelje. Trdno lahko verjamemo v to, da bomo iz dane situacije znali 

narediti najboljše za nas vse in da bomo naše znanje in možnosti sposobni deliti tudi s tistimi, ki niso 

tako srečni kot mi. 

 

Ostanite zdravi! 

 
 


