
 

PRIMER DOBRE PRAKSE VODENJA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA 

DALJAVO  
 

Osnovni podatki:   OŠ PRULE, Maja Mehle 

Naslov:    Enakomerna delitev dela 

Ključne besede (do 5):  :  strokovni delavci, spremljava dela, delo na daljavo 

 

Obrazložitev primera (največ 500 besed)  

 

1. Opišite kontekst primera prakse in opredelite, katere so njegove ključne značilnosti. 

Spremljava obsega dela učiteljev je zelo kmalu pokazala, da se – glede na specifike 

različnih predmetov poučevanja – slednji zelo razlikuje. Najbolj so obremenjeni 

jezikoslovci, sledijo matematiki, medtem ko učitelji podaljšanega bivanja v obdobju dela na 

daljavo nimajo posebnega dela. Z namenom razbremenitve preobremenjenih učiteljev sem 

delo prerazporedila. Konkretni primeri: 

- Učitelji razrednega pouka, sicer zaposleni v oddelku podaljšanega bivanja, pomagajo 

učiteljicam razrednega pouka (prevzamejo pripravo gradiv za posamezni predmet, izvajajo 

pomoč pri učenju na daljavo za učence, ki se težje učijo, pomagajo učencem tujcem). 

- Učitelji predmetnega pouka, sicer zaposleni v oddelku podaljšanega bivanja, pomagajo 

preobremenjenim učiteljem glede na svoja močna področja (priprava PPT, kvizov, 

popravljanje izdelkov učencev, korespondenca s starši).  

- Učitelji športa in gospodinjstva, ki za svoje delo porabijo manj kot 40 ur, pomagajo pri 

učenju učno šibkejšim učencem.  

 

2. Pojasnite razloge, zakaj lahko primer prakse koristi drugim ravnateljem. 

Vsakemu ravnatelju je pomembna skrb za svoje delavce in verjetno vsi opažamo prevelik 

obseg dela nekaterih učiteljev. S prerazporeditvijo dela se razbremeni preobremenjene 

učitelje in upraviči 8-urni delavnik drugih strokovnih delavcev. Pri razporeditvi je smiselno 

upoštevati, katero delo je v zdajšnjem času prednostno (priprava gradiv za delo v 

podaljšanem bivanju, urejanje dokumentacije ipd. sedaj gotovo ne sodi pod prednostna 

področja).  

 

3. Navedite cilje, ki ste jih v primeru prakse uresničevali. 

- Skrb za zdravje učiteljev. 

- Enakomerna obremenitev strokovnih delavcev. 

- Bolj optimalno delo z učenci.  

 

4. Katera pozitivna presenečenja in morebitne nepričakovane zaplete, ki ste jih v primeru 

prakse zaznali, bi lahko izpostavili?  

- Strokovni delavci, ki so dobili dodatne zadolžitve, so bili teh (večinoma) veseli, saj se počutijo 

bolj koristne kot prej.  

- Strokovni delavci, ki so prejeli pomoč, so delno razbremenjeni.  

- Učitelji so pomirjeni, ko vidijo, da je poskrbljeno za posameznike, ki potrebujejo pomoč, 

vendar jim je sami ne uspejo nuditi v obsegu, kot bi bil potreben.  

 
 


