
 

PRIMER DOBRE PRAKSE VODENJA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA 

DALJAVO  
 

Osnovni podatki:   OŠ PRULE, Maja Mehle 

Naslov:   “Skrbništvo za posamezne učence” 

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

 

Obrazložitev primera (največ 500 besed)  

 

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

Večina učencev solidno sledi pouku na daljavo. So pa posamezniki, ki so že prej imeli 

težave, in pouk na daljavo jih le še poglablja. Gre za učence z učnimi težavami, tiste, ki niso 

vešči uporabe IKT (ker je niti nimajo), tiste, ki k učenju ne znajo pristopiti, hkrati pa nimajo 

domače podpore. Nekateri od teh učencev so v stiski, prav tako tudi njihovi starši, ki jim ne 

morejo pomagati.  

Za takšne učence smo na šoli organizirali t. i. “skrbništvo”. Sprva so jih učitelji evidentirali, 

vzpostavili smo “bazo” takšnih učencev. Nato smo učiteljem PB, ŠPO, GOS ... (tistim, 

katerih tedenska obremenitev je zaradi specifike predmeta  v okviru dela na daljavo 

manjša od siceršnje) dodelili skrbništvo nad učenci. Vsak “skrbnik” ima naslednje naloge: 

 

- Vzpostaviti stik z učencem in starši. 

- Poskrbeti, da je učenec opolnomočen za osnovno delo na daljavo (ne zadošča učencu le 

posoditi računalnik, pač pa ga je potrebno naučiti rokovanja z njim).  

- Nekajkrat tedensko učenca poklicati po telefonu in mu pomagati pri organizaciji dela na 

daljavo.  

- Preveriti njegovo počutje. 

 

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

S podobnim problemom se soočamo vsi ravnatelji. Zaradi kompleksnosti problema in 

številnih drugih izzivov, ki jih prinaša delo na daljavo, se omenjenega problema ne rešuje 

oz. se ga delno rešuje. Tudi naš primer dobre prakse je delna rešitev.  

 

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

- Skrb za učno šibkejše učence. 

- Zagotovitev primerljivih možnosti izobraževanja vsem učencem. 

 

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

prakse zaznali, bi lahko izpostavili?  

- Pozitivna presenečenja: Mnogi učenci in njihovi starši izkazujejo veliko hvaležnost. 

- Negativni zapleti:  Posamezniki pomoč zavračajo.   

 

 

 
 


