
Predstavitev dela na daljavo

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Svet staršev, 5. maj 2021



Upoštevali smo:

• Smernice za VIZ delo v času covida-19,  ki so 
jih izdali MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ 
na 100 straneh

• Več kot 100 okrožnic iz MIZŠ

• Naše znanje

• Potrebe otrok

• Sugestije staršev
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Ohranitev miselne in telesne aktivnosti otrok

Upoštevanje družinske dinamike

Vsestranska pomoč šole

Učno okolje MS 
Teams

Družinska dinamika

Reševanje 
problemov

učitelji

učenci

starši



Obdobja dela na daljavo z učenci
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Pričetek Zaključek Razred Število dni 
pouka

19. 10. 2021 23. 10. 2020 6., 7., 8., 9. 5

9. 11. 2021 25. 1. 2021 1., 2., 3. 50 

9. 11. 2021 12. 2. 2021 4., 5., 6., 7., 8., 9. 64

1. 4. 2021 9. 4. 2021 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 7

23. 3. 2021 26. 3. 2021 1. b 4

25. 3. 2021 31. 3. 2021 7. a 5

14. 4. 2021 23. 4. 2021 1. in 2. POŠ Temenica 8

16. 4. 2021 25. 4. 2021 4. a 6

21. 4. 2021 30. 4. 2021 8. b 8

22. 4. 2021 30. 4. 2021 1. b 7



REZULTATI ANKETE za učence od 6.-9. razreda
Odprtost ankete: 18. 11. -24. 11. 2020
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Mnenja staršev učencev v anketi 
6. - 9. r

41 staršev je izrazilo 
mnenje v anketi

15 staršev nima 
pripomb in se z 
načinom strinja

8 staršev izraža zelo 
pohvalno mnenje za 

celo šolo, dobro 
organizirano, 

pregledno

5 jih meni, da je dela 
preveč

Z manj kot petimi 
mnenji pa so:

Pohvale učiteljem DSP

Težave z internetom in 
z razvrstitvijo 

tehnologije med vse 
uporabnike

VK po urniku, več 
razlage

Ni potrebe po 
dokumentiranju vseh 

stvari

Slaba motivacija 
učenca za delo



REZULTATI ANKETE za starše od 1.-5. razreda
Odprtost ankete od: 25. 11. -2. 12. 2020









Mnenja staršev učencev v anketi 
1. - 5. r

66 staršev je izrazilo 
mnenje v anketi

24 staršev nima 
pripomb in se z 

načinom strinja in 
izražajo pohvale

8 staršev izraža 
mnenje po večjem 

številu VK

8 jih meni, da je delo 
stresno, otroci so 

nemotivirani

Z manj kot petimi 
mnenji so:

Pohvale 
posameznim 
učiteljicam

Težave z internetom 
in z razvrstitvijo 

tehnologije med vse 
uporabnike

Dnevi dejavnosti 
niso razbremenitev

Preveč dela na 
računalniku

Otroci pogrešajo

prijatelje, sošolce

8 staršev izraža 
mnenje po 
čimprejšnji vrnitvi  
otrok v šolo

Težavno učenje 
z več otroki 
hkrati



Aktivnosti šole

Obveščanje na spletni strani o odločitvah MIZŠ in vlade RS o možnostih 
izobraževanja.

Priprava gradiv in pregledovanje nalog, VK srečanja.  Oblikovanje in izvajanje 
prilagojenega LDN-ja. Velika obremenitev za učitelje, ki imajo tudi do 170 učencev 
različnih starosti in programov. 

Tedenska srečanja učiteljev in svetovalne službe z vodstvom šole. Pedagogi 
so poročali o stanju v razredih. 

Izvedli smo anketo. 

Razredniki so pozvali starše, naj sporočijo potrebo po dodatnih računalnikih. 
Potekala je izposoja računalniške opreme. 32 izposoj, 26 osebam.

Izdelali smo urnike VK.

Izdelali smo tedenske načrte dela za predmetno stopnjo.

Učitelji z manj obveznostmi, so bili razvrščeni za pomoč učencem, ki so imeli 
motivacijske, učne ali organizacijske težave.

Uvedli smo dežurno uro ob sredah od 14.-15. ure, ki je bila namenjena 
učencem, da bi kontaktirali učitelje.



Aktivnosti šole

Uvedli smo pomoč računalničarja učencem, ki so imeli težave z uporabo MS 
Teams.

Učitelji smo bili na voljo preko VK, klepetalnic v spletni učilnici in v zasebnem 
klepetu tudi izven delovnega časa.

Uvedli smo kodeks obnašanja na VK.

Na neodzivnost učencev smo  odreagirali po korakih: osebni poziv, preko 
razrednika, preko svetovalne službe, preko staršev. 

Pripravljali smo tople obroke in jih razdeljevali od 9. 11. 2020 dalje do 30 
obrokov. 

Sodelovali s starši preko GU, roditeljskih sestankov, predavanj, predstavnikov 
sveta staršev.

3. 2. 2021 smo v šolo vpoklicali učence, ki so imeli izrazite primanjkljaje v 
znanju in oblikovali individualne načrte za delo. Srečanj je bilo 6 za 22 
učencev. 

S predhodnim naročanjem je bila možna izposoja knjižničnega gradiva.

Celoten učiteljski zbor je izdelal analizo in zaključke o delu na daljavo. 



ZAKLJUČKI

Pozitivni vplivi:

- nekateri učenci so pridobili na samostojnosti in sposobnosti organizacije dela

- razvijajo delovne in učne navade,

- izboljšanje spretnosti z uporabo IKT

- zavedanje pomena izobraževanja v živo

- preprečitev širjenja okužbe

Negativni vplivi:

- preveč gledanja v ekran, isti medij za učenje in zabavo 

- izmikanje pouku z raznimi izgovori, prilike za goljufanje

- poslabšanje bralne in pevske tehnike

- slabša grafomotorika

- strah pred ponovnim prihodom v šolo iz varnega zavetja doma, kjer so učenci deležni veliko pomoči staršev

- poslabšanje gibalnih sposobnosti, koordinacije gibov in ravnotežja, poslabšanje orientacije 

- prekomerno povečanje telesne teže

- slabša samopodoba

- pomanjkanje kakovostnih medvrstniških stikov in socialnih interakcij

- po novem letu strm upad motivacije za delo, težave s koncentracijo, pozornostjo



Misel za konec

• Poučevanje na daljavo ni marketinška tekma za pozornost učencev z atraktivnimi učnimi gradivi.

• Je pot medsebojnega zaupanja, da dosežemo izobraževalne cilje, da razvijemo poštenost, empatijo, organizacijske 
navade in da sprejemamo življenjsko situacijo z zdravim in realnim pogledom.

• Za vse je bilo težko, vendar gradimo naprej.

• Ponosni smo na številne kreativne zamisli in izvedbe učencev in mentorjev ob podpori staršev, ki smo jih spremljali 
pri DD, proslavah, natečajih in pri vsakdanjem delu.

• Hvala vsem.


