
 

PRIMER DOBRE PRAKSE VODENJA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA 

DALJAVO  
 

Osnovni podatki:  OŠ PODBRDO, Polona Kenda 

Naslov:     Soglasje staršev za izvajanje izpobraževanja na daljavo 

Ključne besede (do 5):  sodelovanje, komunikacija, pravo, starši, 

 

Obrazložitev primera (največ 500 besed)  

 

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

Ko smo pred tremi tedni začeli z izvajanjem videokonferenc na daljavo in o tem tudi 

obvestili starše, mi je ena mama po el. pošti poslala »protestno« pismo. V njem je zapisala, 

da ni dala soglasja za šolanje svojega otroka na daljavo in da tudi nimajo opreme, da bi 

videokonference lahko izvajali.  

Da si tablične računalnike lahko izposodijo v šoli, smo starše s strani obveščali že od prvega 

dne šole na daljavo. Začutila sem stisko mame, ker sem vedela, da z učencem ni nikakršnih 

težav in da je učenec IKT zelo pismen. 

Takoj zvečer po prejetju omenjenega dopisa sem začela tej mami sestavljati odgovor. 

Sestavila sem ga in se odločila, da ga pošljem naslednji dan. S svojim odgovorom nikakor 

nisem bila zadovoljna, zato sem se posvetovala še s svetovalno delavko. Skupaj sva se 

odločili, da učencem (šlo je za učenca v tretji triadi) še enkrat napišemo dopis in jih 

vzpodbudimo naj pridejo na šolo po opremo, če je doma nimajo.  

Naslednje jutro me je ta mama poklicala po telefonu, če lahko pridejo na šolo po tablični 

računalnik in si ga izposodijo. Hkrati se je opravičila, da je bila v dopisu nekoliko groba in da 

jo res skrbi, kako bo ta kriza vplivala na nadaljnje življenje. 

Tedaj pa sem si vzela čas in ji izkazala sočutje. Čas za premislek in ne takojšnje reagiranje na 

jezno pismo mame se mi je obrestovalo, saj si je tudi mama šele takrat vzela čas za 

razmislek. 

 

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

Ravnatelji (vsaj jaz sem med njimi) mislimo, da moramo nemudoma reševati vsako zadevo, 

odreagirati na vsak dopis, okrožnico, poziv, navodilo … s katerekoli strani, ki jih dobivamo 

na šolo. 

Če zadevo dobro premislimo, prespimo, zadeve marsikdaj rešimo bolj konstruktivno ali se 

rešijo celo »same od sebe«. 

 

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

- Skrb za dobro komunikacijo šole s starši 

- Pomoč učencem z računalniško opremo 

 

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

prakse zaznali, bi lahko izpostavili?  

               Potrdil se je eden izmed mojih motov ravnateljevanja: 

              »Ko se ti najbolj mudi, imaš še tri dni časa«. 

 
 


