
SMERNICE ZA 3. TEDEN DELA NA DALJAVO 

(30. 3.-3. 4. 2020) 

 

Izhodišča za pripravo usmeritev temeljijo na analizah anket, ki so jih 26. in 27. 3. reševali dijaki in učitelji. 

 

NASVETI ZA DOBRO ORGANIZACIJO ČASA 

 

Temelji poudarek dijaške ankete je pomembnost dobre organizacije časa za šolo in osebno življenje … 

 

1. Naredite dnevni seznam opravkov. 

2. Določite cilje in določite prednostne naloge A, B, C. 

3. Najprej naredite naloge pod A, nato B in šele nazadnje C. 

4. Najtežjo in najbolj »zoprno« nalogo naredite najprej. 

5. Večje naloge si razdelite na manjše enote. 

6. Začnite zdaj! 

 

Še vedno velja, da velja stara ljudska modrost: »Ne odlašaj na jutri, kar lahko storiš danes«. 

 
Ko gre za učenje, so največje in najpogostejše ovire tiste, ki se skrivajo v nas samih – to je pri obliki 
dela in učenja na daljavo še bistveno bolj izraženo kot pri klasičnem pouku.  

        

Na prvem mestu je naša samopodoba, to pomeni, kako vidimo sami 
sebe in koliko se sami sebi zdimo sposobni za učenje. Če menimo, da 
smo »slab učenec«, da nam učenje ne gre, a bi vseeno radi nekaj 
dosegli, je naša največja ovira pri učenju strah pred neuspehom.  
Edini način, da se znebimo strahu pa je, da se, kljub strahu, nečesa 
lotimo. Postopno si bomo pridobivali pozitivne izkušnje in strah se bo 
počasi zmanjšal. 

 

 
Na drugem mestu je naše mnenje o tem, kaj je učenje in koliko nam 
pomeni izobrazba. Če so ta prepričanja negativna, če se nam zdi, da 
je učenje dolgočasno in mukotrpno opravilo in izobrazba nekaj, kar 
mi ne potrebujemo, potem se bo v našem življenju slej ko prej 
izkazalo, da je res tako. 
A če ugotovimo, da za dosego svojih ciljev in uresničitev svojih želja 
pač ne gre drugače, kot da se lotimo učenja, se potrudimo svoje 
mnenje čim prej spremeniti. To sploh ni težko. Poglejmo na vso stvar 
drugače. Poiščimo še druga mnenja. Povprašajmo tiste, ki jim je 
uspelo. Naša stališča in naše mnenje je vedno odraz tega, kakšne so 
naše dosedanje izkušnje in kakšne občutke nam vzbujajo. Oboje pa se 
lahko z novimi spoznanji in dognanji v trenutku spremeni. Zelo 
pomembno je, da STISKE IN OVIRE, KI JIH ČUTIMO, DELIMO Z 
DRUGIMI (učitelji, sošolci …). 

 

Šele na tretjem mestu so ovire, ki so otipljive. Na nekatere nimamo 
vpliva. So pa tudi take, ki jih lahko rešujemo sami. Včasih so res velike, 
vendar se jih lahko lotimo in eno po eno odstranimo. 

 

 



IZBOLJŠAVE, KI SMO JIH UVELJAVILI GLEDE NA 1. TEDEN: 
- komunikacija (selekcija kanalov in orodij, sledenje protokolu za obveščanje dijakov o delu in 

pričakovanjih, objava spletne tabele učiteljev glede na njihovo posredovanje nalog in 
pričakovanja glede povratne informacije), 

- povečanje odzivnosti dijakov, povečanje povratnih informacij učiteljev, 
- beleženje izostankov in obveščanje razrednikov o neodzivnih dijakih, 
- količina snovi, nalog, ki jih učitelji posredujemo dijakom in naših pričakovanj – mera 2. tedna 

je bila boljša, a v nekaterih primerih še preveč optimistična in prevelika, 
- bolj jedrnati in strnjeni napotki z zapisanimi cilji in pričakovanji, 
- povečanje videovsebin oz. orodij, ki omogočajo snemanje razlage oz. tabelske slike, 
- zagotovitev dodatne tehnične opreme 4 učiteljem in 17 dijakom, 
- (samo)organizacija šolskega dela in časa in več medsebojne pomoči (med učitelji in dijaki). 

 
IZZIVI ZA 3. TEDEN DELA NA DALJAVO: 

- standardizacija dela z dijaki v smislu uporabe spletnih orodij, ki smo jih v tem času najbolj 
osvojili in se nam zdijo za delo najbolj primerna, 

- sledenje komunikacijskemu protokolu »napovednega e-maila« v začetku tedna, 
- vsebinski poudarki pri dijakih 4. letnika (SAMO MATURITETNI PREDMETI), 
- medsebojna pomoč (med učitelji in dijaki), 
- količina snovi, nalog in roki za dijake in povratna informacija v primeru velikega števila dijakov, 

velikega števila izdelkov,  
- utrjevanje nove snovi preteklih dveh tednov, usklajevanje nadaljevanja dela v aktivih (skupen 

načrt za snov po posameznih letnikih, dogovor o izdelavi in deljenju gradiv), 
- začetek priprav smernic za ocenjevanje na daljavo, 
- povečanje video vsebin oz. uporabe orodij, ki omogočajo snemanje razlage in/ali tabelske slike, 
- učinkovitost poslanih nalog in gradiv, ki zagotavlja dvosmerno komunikacijo, s katero lahko 

preverimo ali je delo doseglo učinek – vpeljava novih orodij za preverjanje znanja, 
- še večji poudarek tipu 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, 

- (samo)organizacija šolskega dela in časa (delo po urniku, delo po tedenskih sklopih ….). 
 
PRILOŽNOSTI ZA 3. TEDEN DELA NA DALJAVO: 

- bolj ciljno učenje novih didaktičnih in metodoloških pristopov ter spoznavanje spletnih orodij, 
ki so nam najbližje in s katerimi pri delu dosežemo največji učinek, 

- umikanje balasta iz učnih vsebin – delo na daljavo je priložnost, da resnično nagovorimo 
temelje, da si vzamemo čas za utrjevanje – 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 na ravni spoštovanja 
rokov, sprotnega in pravočasnega dela ter MEDSEBOJNE SPODBUDE,  

- 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, 

- zavedanje vrednot s katerimi lahko osmislimo trenutne razmere in izkoristimo možnosti, ki jih 
imamo pri trudu za boljši jutri.  

 

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 čez 10 dni. 

 

 

 



2) KOMUNIKACIJA IN POSREDOVANJE NAPOTKOV ZA DELO, KOLIČINA/VSEBINA DELA 
Dijaki ste zelo dobro sprejeli protokol posredovanja NAPOTKOV O TEDENSKEM DELU PRI 
POSAMEZNEM UČITELJU, zato vas spodbujamo, da učitelje spodbudite, da tudi z vami vzpostavijo ta 
sistem:  

1. Vsak ponedeljek po E-POŠTI (na osebne e-mail naslove dijakov, ki jim lahko dodajo razredni e-
mail) pošljejo potek dela v tem tednu: 

 načrt dela za cel teden (ali bo delo potekalo po urniku, vsi roki za oddajo povratne 
informacije – upoštevati moramo, da naš predmet ni edini in postavljati razumne 
roke), 

 navodilo, kje in kdaj dijaki najdejo napotke ali gradiva (jih boste poslali po e-pošti, 
v povezavi z video klicem, dali v eUčilnice …), 

 način kako, kje in kdaj dijaki oddajo povratno informacijo (e-učilnica, e-pošta, 
wetransfer …), 

 način, kako in do kdaj bodo dijaki dobili povratno informacijo(e-učilnica, e-pošta …), 

 kaj je cilj dela v tem tednu (je to nova snov, utrjevanje, da je delo povezano z učnim 
načrtom, vsebinski poudarki), 

 kdaj so učitelji dosegljivi za dodatna vprašanja in komentarje. 
2. VSEBINA NAPOTKOV: napotki morajo biti kratki, jedrnati; pomagamo si lahko tako, da ko 

oblikujemo napotek obenem skušamo odgovoriti na temeljna »novinarska« vprašanja: Kdo? 
Kaj? (Do) kdaj? Kje? Kako? Zakaj? S kakšnimi posledicami? 

3. KOLIČINA DELA: upoštevati moramo, da je 45 minutna kontaktna ura vsaj 50 % bolj učinkovita 
v smislu hitrosti razumevanja (sploh, ko delamo novo snov). Smernica za načrtovanje količine 
dela je maksimalno 20-25 minut na šolsko uro (npr., če jim damo powerpoint s posneto 
razlago, potem je dolg 20 minut, če je videokonferenčna ura, naj ne presega 30-35 minut, pri 
čemer je 20-25 namenjeno razlagi, preostanek časa pa izkoristimo za vprašanja, mogoče 
kakšno ponovitev, klepet, to, da se pogovorimo o občutkih, ki jih sprožajo trenutne razmere). 

4. UTRJEVANJE je pri delu na daljavo drugačno kot pri delu v razredu – učitelji si lahko pomagajo 
tudi s pripravo rešitev, ki jih posredujejo po tem, ko so dijaki oddali naloge. Te rešitve se ne 
poslužujejo cel čas, ampak izmenično, da dijaki lahko spremljajo svoj napredek. Pri tem lahko 
POMOČ UČITELJEM PONUDITE TUDI DIJAKI.  

5. ROKI (čas pošiljanja, oddaja povratne informacije): skušajmo upoštevati časovni okvir med 
07.05 in 14.50; izogibajmo se pošiljanju nalog med vikendi; postavljajmo razumne roke in 
pazimo na količino danega dela (glej točko 3). Pri tem moramo upoštevati tudi to, da si mnogo 
dijakov opremo deli s sorojenci in starši, kar pomeni, da imate OMEJEN DOSTOP DO OPREME 
IN SVETOVNEGA SPLETA! Pobuda dijakov: NALOGO UČITELJI VPIŠEJO TUDI V eASISTENTA pod 
zavihek (napotki spodaj).  

6. POVRATNA INFORMACIJA: nekateri učitelji so v anketi izpostavili občutek nemoči v smislu tega, 
da nimajo orientacije ali je delo, ki ga opravljamo, sploh učinkovito. Ko zahtevamo povratno 
informacijo od dijakov, JE TO MOŽNOST, da dijaki ne posredujejo le neke naloge ali izdelka, 
ampak tudi povratno informacijo o tem, kako se jim je ta teden dijakom zdelo delo pri nekem 
predmetu (obseg dela, posredovanje informacij, kaj so se naučili …), 
drugi problem je ogromna količina nalog, ki jih moramo pregledati in posredovati povratno 
informacijo dijakom – rešitve v tem primeru so tudi različni spletni kvizi, kolobarjenje v smislu, 
da v tem tednu pregledamo naloge polovici razreda in damo konkretno informacijo, ostalim 
rešitve, prihodnji teden ta vzorec zamenjamo …  

7. TEHNIČNE OMEJITVE: delo poskušajmo zasnovati tako, da je obvladljivo BREZ TISKALNIKA in 
BREZ SKENERJA. Veliko dijakov, nima teh dveh možnosti.  

 
Dijake SPODBUJAM, da učiteljem neposredno posredujete povratno informacijo o urah na daljavo. To 

je NAJUČINKOVITEJŠA POVRATNA INFORMACIJA, ki lahko vodi v izboljšave in optimizacijo dela za vse! 

Vse morebitne težave ali probleme SPROTI javljajte učiteljem, razrednikom in meni! 

 

 



ŠE VEDNO 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 ohranjajte 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. 

 
 

3) MEDSEBOJNA POMOČ IN SVETOVALNO DELO 
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 …). 
 
 

4) 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).  
 
 

5) OCENJEVANJE 
Sistemske smernice naj bi dobili od MIZŠ v prihodnjih dneh. Neodvisno od teh, pa lahko začnemo z 
oblikami ocenjevanja, ki so že zajete se v nacionalnem pravilniku in šolskih pravilih (ustno ocenjevanje, 
seminarske in projektne naloge, izdelki …). V prihodnjem tednu bo na to temo zasedal tudi pedagoški 
kolegij GCC in kolegij ravnateljev celjskih srednjih šol. Izhodišča za smernice ocenjevanja so zmanjšanje 
števila ocen, alternativni načini pridobivanja ocen, vse z vodilom »v dobro dijaka«. 
 
Veliko pozornosti pri ocenjevanju na daljavo moramo nameniti temu, da boste vsi dijaki imeli ENAKE 
MOŽNOSTI glede na vaše tehnične zmogljivosti in tudi družinsko situacijo oz. socialni položaj. 
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O ocenjevanju pa moramo znati razmišljati tudi na način, da je naš sistem na nek način odvisen od 
ocenjevanja in ga dijaki pričakujete (to kažejo tudi rezultati ankete), kar pomeni, da je pomemben del 
zunanje motivacije za delo na daljavo. 
 
Posebna pozornost bo veljala dijakom, ki ste ob konferenci bili negativni oz. imate nepopravljene 
negativne ocene. Prednostno nalogo bo imelo iskanje motivacijskih dejavnikov, da nadoknadite 
zaostanek in razumete prej nerazumljeno oz. predelate nepredelano snov. Dejstvo pa je, da je v 
primeru negativnih ocen in popravljanja BISTVENA ODGOVORNOST DIJAKA IN MOTIVACIJA ZA DELO 
OZ. SPREMEMBO AKTUALNEGA STANJA OCEN.   
 
Ocene nikakor ne smejo biti absolutna prioriteta. Čas za to in še kaj drugega bo takrat, ko premagamo 
situacijo v kateri smo se znašli. Sedaj in takrat pa je še vedno najbolj bistveno, da nas vodi zmernost, 
modrost in zdrava pamet.  
 
Že sedaj je mogoče ustno ocenjevanje preko video klicev, pri čemer mora dijak zagotoviti pogoje – da 
pokaže prostor v katerem je in da nima nedovoljenih pripomočkov. Tukaj MORAMO GRADITI TUDI NA 
ZAUPANJU. Statistično gledano je še vedno bistveno manjši procent tistih, ki bodo poskušali goljufati 
kot pa obratno. In ta večina si zasluži vse pozornosti učiteljev in primerne nagrade. 
 
Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS št. 30/2018) za enkrat  ni potrebno 
spreminjati, zaradi zagotavljanja javnosti ocenjevanja,  saj se javnost ne naša na to, da je treba to 
izvajati pred razredom, temveč, da se jasno predstavi dijakom kaj se bo obravnavalo, obseg, vsebina, 
način, merila, povratna informacija (4. člen pravilnika).  
 
 

6) MOTIVACIJA 
Rezultati obeh anket (zlasti pa dijaške) že napovedujejo logično stopnjo v procesu pridobivanja novih 
znanj, rutin in veščin (v našem primeru učenja na daljavo) – to je padec motivacije. Gre za povsem 
normalen pojav na neki ciljno začrtani poti, ki nam je vsem še kako dobro poznan. Začetni stres, ki nam 
je dal energijo, se lahko v naslednjih dneh hitro prevesi v izčrpanost in depresijo. Velja za nas in za naše 
dijake. 
 
Vsi poznamo tudi »recepte« za nadaljevanje te poti kljub padcu motivacije, a kot po navadi, je teorija 
bistveno lažja kot praksa.  
 
Naslednjo besedilo LAIČNO povzemamo po različnih virih … 
 
Ključno v tem trenutku je,  DA SI ZELO JASNO OSMISLIMO NAMEN vseh naših dejavnosti v tem času, 
tudi namen šole na daljavo. Dejansko bi morali iskati namen, ne pa receptov za notranjo in zunanjo 
motivacijo, kar lahko vodi tudi v oddaljevanje cilja. 
 
Cilj učenja na daljavo je dejansko zelo jasen: ohranjati stik učeče se populacije z vzgojno-izobraževalnim 
področjem in vsebinami znotraj le-tega, vzdrževati do sedaj doseženo raven znanja pri dijakih, 
spodbuditi dijake k doseganju ciljev v skladu z učnimi načrti oziroma katalogi znanj in jih ob tem 
spodbujati k proaktivnemu delovanju ter skrbi za svoje znanje in razvoj. 
 
Če želimo doseči določen cilj, je pomembno predvsem, da vztrajamo kljub vsem oviram, težavam in 
neprijetnostim, ki nam stojijo na poti. Včasih je potrebno določene stvari izpeljati kljub pomanjkanju 
motivacije.  Za nekaterimi našimi dejanji namreč stoji zavedanje, da nekaj enostavno moramo 
narediti. Zelo preprost primer je umivanje zob: točno vemo, da nam bo vsakodnevno umivanje zob 
preprečilo zobne težave, zato si jih vsakodnevno umijemo in se niti ne sprašujemo ali smo motivirani 
ali ne.  
V tem kontekstu je zelo POMEMBNA RUTINA, bo rutini pa tudi RITUALI, ki jih ob njej razvijamo 
(zanimivo branje na temo motivacije in ritualov: https://motiviran.si/motivacija-kako-se-
motivirati/#kotini). 

https://motiviran.si/motivacija-kako-se-motivirati/#kotini
https://motiviran.si/motivacija-kako-se-motivirati/#kotini


 
Motivacija je velikokrat podprta z jasno zastavljenimi prioritetami in cilji. Če nam določena zadeva 
predstavlja prioriteto, se je bomo veliko lažje lotili, kot če stoji nekje na tretjem ali četrtem mestu naših 
prioritet. Primer: če želimo uspešno dokončati letnik, obenem pa preteči maraton in se naučiti nov 
jezik ter so naše prioritete postavljene v tem vrstnem redu, si bomo gotovo vzeli več časa za šolske 
obveznosti kot za drugi dve zanimanji.  
 
Dobro obvladovanje časa je pri tem ključen podporni mehanizem. Pomembno je predvsem, da se 
zavedamo svojih ciljev in prioritet ter si dobro razporedimo čas, ki nam je na voljo. 
Motivacija  tako predstavlja tisti občutek, ko z veseljem pristopamo do nalog 
in vsakodnevnih dejavnosti, ki nas vodijo do želenega.  
 
Toda ključno za doseg ciljev in rezultatov je naše vedenje takrat, ko motivacije nimamo. Včasih je 
dobro, da ne razmišljamo preveč, nehamo premlevat, preprosto vstanemo in se zaženemo na 
pot. Motivacija nas nato lahko preseneti in pride kar sama od sebe.  
 
Zavedati se moramo, da je popolnoma človeško, da se kdaj počutimo brezvoljno, lenobno in brez 
zagona. Da to velja tako za nas kot naše dijake in da situacija v kateri smo se znašli ter strah še dodatno 
odmikata željo po iskanju smisla, ki je ključen, saj je namen jasen le takrat, ko ga znamo osmisliti in 
vemo, da nas bo premaknil naprej. 
S temi občutki ni nič narobe. So popolnoma normalen del našega delovanja.  Včasih so lahko pozitivni 
in nas opozarjajo, da se moramo malce umiriti, spočiti in si nabrati nove energije 
za nadaljnje delovanje.  
 
Motivacijo bi lahko razbili na tri komponente – na aktivacijo, vztrajnost in intenzivnost.  
1. Aktivacija pomeni odločitev, ki spodbudi določeno vedenje (če se želimo naučiti dodatnega tujega 
jezika, je aktivacija vpis v tečaj ali npr. izbirni predmet 3. tuji jezik). 
2. Vztrajnost predstavlja trud in delovanje proti cilju, kljub oviram, ki nam pridejo na proti (če se želimo 
naučiti kuhati in nikakor nismo zadovoljni z rezultati, vztrajnost pripomore k temu, da nadaljujemo 
kljub vsem padcem, ki otežujejo naš učni proces).  
3. Intenzivnost pa se kaže v moči in količini truda, ki ga vložimo v doseganje cilja (nekdo se zelo hitro 
nauči tujega jezika in mu zato ni potrebno porabiti veliko časa za učenje, medtem ko mora drugi za 
knjigami presedeti ure in ure, da osvoji potrebno znanje. Oba imata enak cilj, razlika pa je 
v intenzivnosti truda, ki ga osebi vložita v doseg cilja. Seveda pa to ne pomeni, da je tudi moč želje pri 
obeh različna. Lahko si oba z enako vnemo želita doseči isti cilj. Nekdo enostavno pri tem potrebuje 
več vložka kot drugi).  
 
Obstaja več razlag zakaj delujemo nasproti posameznega cilja. Psiholog David McCelland je razvil t. i. 
»Need Theory«, oziroma teorijo potrebe po dosežkih. Vsak izmed nas naj bi imel v sebi tri vrste 
sprožilcev motivacije.  Kateri tip motivacije je najbolj značilen za nas, pa je odvisno predvsem od naših 
življenjskih izkušenj in družbenega okolja.  
1. Potreba po moči, v smislu vplivanja na druge ljudi.  Razlikujemo med dvema oblikama moči.  Ena je 
sebična, egocentrična moč, ki jo čuti posameznik, ki mu je vseeno ali je njegov vpliv negativen ali 
pozitiven.   
Druga pa je družbeno-koristna moč. Pri tem posameznika žene vpliv na skupno dobro družbe ali na 
pozitivne spremembe pri drugih.  
2. Potreba po dosežkih, ki navadno motivira posameznike, ki v svojih ciljih vidijo določen pomen. 
Ljudje, ki jih žene potreba po dosežkih, velikokrat radi merijo svoje rezultate ali iščejo zunanje 
potrditve za svoja dejanja. Posamezniki, ki jih žene želja po dosežkih, navadno strmijo k nenehnim 
izboljšavam. Težko so zadovoljni in se velikokrat ne uživajo dolgo ob svojih uspehih, saj nenehno 
iščejo, kje bi se lahko še izboljšali in kaj bi lahko v prihodnosti še naredili. 
3. Potreba po pripadnosti. Ta vrsta motiviranosti je značilna za posameznike, ki imajo močno potrebo 
po druženju ali po sprejetosti določene družbene skupine. Motivira jih lahko že sama želja po tem, da 
počnejo enake stvari kot njihov družbeni krog, oziroma tisti, ki so jim všeč.   
 



Seveda nismo vsi strogo motivirani zgolj z eno potrebo. Motivacija za določen cilj lahko izvira iz več 
različnih potreb, prav tako lahko drugačne cilje poganjajo različne potrebe in to moramo znati izkoristit 
pri motivaciji za delo na daljavo.  
 
Motivacija je lahko zunanja ali pa notranja.  
 
Zunanji motivi so tisti, ki izhajajo iz zunanjega sveta in velikokrat vključujejo nagrade, kot so na primer: 
ocena, medalja, plača, diploma, pohvala, denar, slava itd. Nazanemarljiv del teh motivov je tudi 
POHVALA! 
Zunanji motivatorji so lahko zelo učinkoviti. Zelo veliko naših ravnanj je spodbujenih s pomočjo 
zunanjih motivatorjev, a ljudje »nagrade« dojemamo različno. Za nekoga je lahko ocena velik 
motivator, nekdo drug pa je lahko bolj motiviran s priznanjem in pohvalo s strani drugih.  
Zunanjih motivatorjev se je dobro oprijeti predvsem takrat, ko nam primanjkuje notranje motivacije za 
določeno vedenje, ali ko imamo pomanjkljivo znanje in nam manjka kompetenc za opravljanje 
določene naloge. Obenem nam zunanji motivatorji pomagajo, da lažje opravimo naloge, ki so 
nam neprijetne, dolgočasne in tiste, ki zahtevajo več truda in vztrajnosti.  

  
Notranji motivi pa so tisti, ki izvirajo iz naše notranjosti. Notranje smo motivirani takrat, ko delujemo 
kljub temu, da za to ne prejmemo nobene zunanje »nagrade«. Preprosto uživamo v aktivnosti, oziroma 
vidimo priložnost za raziskovanje, rast, samoaktualizacijo ali učenje. Seveda tudi z notranji motivatorji 
prinašajo »nagrade«. Omogočijo nam dobre, prijetne občutke in zadovoljstvo.  
Gre za sebične in nesebične motivatorje. Ko ti dve vrsti motivatorjev delujeta v sinergiji navadno 
doživimo najvišjo stopnjo delovanja in najbolj dolgotrajno ohranjamo motiviranost.   
 
Raziskave so sicer pokazale, da so notranji motivacijski dejavniki dolgoročno bolj vzdržljivi kot zunanji. 
Ko namreč dosežemo določen cilj in dobimo zunanjo nagrado nam motivacija po enakem vedenju pade 
in težje dobimo nov zagon. Več zunanjih motivatorjev dosegamo, vedno manj so nam zanimivi.  
To se vidi na primer pri športnih aktivnostih, če tečemo zgolj zato, ker želimo preteči polmaraton, po 
doseženem cilju tek veliko hitreje opustimo, kot če tečemo zato, da si zbistrimo misli in se sprostimo.  
 
 

7) PAR KORISTNIH NAPOTKOV IZ ANKETE, ki ste jo reševali dijaki … 
 
Q20 - Ali ste v primerjavi s prejšnjim tednom bolj uspešni pri organizaciji časa?  Imate kakšen predlog 
oz. kakšen koristen napotek za dobro organizacijo časa in motivacijo za šolsko delo?  
 

Vse delam sproti ne nujno po urniku, ampak tako kot mi paše. Res pa, da vsak predmet sproti, da se ne 
nabere 

Vsak večer si napišem urnik dela za naslednji dan, kar mi zelo pomaga. Vstanem se zgodaj, da končam čim 
prej in imam popoldne prosto. Problem je edino v učiteljih, ki nam pošiljajo napotke pozno popoldne in 
zvečer. 

Vsak dan delam po urniku ter si zabeležim katere predmete moram rešiti ter pri katerih mi je še ostalo kaj 
dela. Meni je najlažje, da si zapišem vse kar moram narediti. 

Ker sem si naredila okviren urnik (kdaj se vstanem, kdaj imam čas za sprehod, kosilo,..), kaj delam v času 
dela pa si razporejam po trenutnem počutju. 

Prej sem bila še bolj zmedena, zdaj sem se na sistem bolj navadila, saj vsaka stvar potrebuje svoj čas. 

Naredi nekaj vsak dan, ne si naložiti vsega naenkrat. 

Delajte sproti! 

Razporedi si delo čez cel teden enakomerno in si v ponedeljek napišem urnik, 

Ker smo vso gradivo dobili na začetku tedna, sem si lažje organizirala delo. 

Ker sem videla prejšnji teden kako bo delo večinoma potekalo, sem si ta teden bolje organizirala delo 



Potrudite se, da delo opravljate po urniku, delajte sproti. 

Natančna organizacija časa.  

Sedaj vem koliko časa približno si moram vzeti za kateri predmet, seveda pa se to tudi spreminja, odvisno 
koliko naloge dobimo. 

Vadite samodisciplino. 

Samostojnost in odgovornost sta pomembni pri tem. 

Lažje sem se organizirala, saj smo dobili boljša navodila za delo. Seveda pa sem se tudi bolj privadila na ta 
način dela. 

Tisto kar ima rok oddaje naredim prej, kar ni potrebno oddati pa kasneje. 

Naučila sem se, kaj mi najbolj ustreza in se privadila novi rutini. Najprej preberem vsa obvestila, ki sem jih 
prejela in si jih zapišem, da imam vse bolj pregledno, nato pa naloge rešujem od tiste, ki jo moram oddati 
najprej, do tiste, kjer imam za oddajo več časa. Ne glede na to koliko časa imam za oddajo naloge, pa jih 
poskušam reševati sproti in čim prej, da se mi delo kasneje ne nakupiči. 

Že prejšnji teden je dobro potekal, saj sem se naučila organizirati čas; zapisala sem si na listek kaj vse 
moram storiti, da se nisem izgubila in iskala med delom (bila sem pripravljena na naslednji dan) in 
opravljala vse naloge sproti in isti dan . 

 
 

8) ZAHVALA 
Čisto na koncu pa še ISKRENA ZAHVALA za to, da se vsi trudimo po naših najboljših močeh. Da pri tem 
delamo tudi napake in da smo jih pripravljeni priznati in popraviti. Da se spodbujamo in si pomagamo. 
Da znamo imeti različna mnenja, jih argumentirano predstaviti in biti pripravljeni iskati skupno rešitev. 
Da se zavedamo, da nihče izmed nas situacije v kateri smo se znašli ne doživlja na enak način in da 
imamo ob šolskih obveznostih še veliko osebnih. Da znamo prisluhniti in slišati. Da smo! 
 
Ostanite zdravi! 
 
 
 
 
 
 
 


