
Izobraževanje na daljavo – prvi teden je za nami 

Dragi dijaki in dijakinje, cenjeni starši! 

Za nami je prvi teden dela na daljavo, teden, v katerem smo pokazali, da znamo in zmoremo, 

tudi v situaciji, v kateri smo se znašli brez vnaprejšnje napovedi. Šola na daljavo je sicer 

zanimiva in v marsičem dobra izkušnja, vem pa, da je za marsikoga tudi naporna. Po začetnem 

veselju, da ni treba v šolo, čutimo tudi zahtevnost novonastale situacije. Naenkrat imamo veliko 

časa in zelo omejene možnosti za gibanje. Omejeni smo v svobodi in socialnih stikih v živo, 

čas si moramo sami organizirati, doma je naenkrat cela družina, treba se je prilagajati … 

Na šoli smo pozorno spremljali odzive prvega tedna. Zelo smo se potrudili, da  pouk na daljavo 

izvajamo kvalitetno in strokovno. Uvajalno obdobje in začetne težave so zahtevale veliko 

energije, tako učiteljev kot tudi dijakov, zato gre vsem skupaj velika zahvala.  Razredniki so 

imeli pri tem pomembno vlogo povezovanja med učitelji posameznega oddelka in dijaki. 

Takšna oblika dela je zahtevna za vse, saj močno posega tudi v dinamiko družinskega 

življenja. Od staršev ne pričakujemo, da ste v vlogi učiteljev. Otroci starše potrebujejo 

predvsem za podporo na čustvenem področju in za dodatno motivacijo, vendar je zelo 

pomembno, da stojite svojim otrokom ob strani in jih po najboljših močeh spodbujate, da s šolo 

sodelujejo in opravijo vse, kar jim naložijo učitelji. Odločili smo se, da evidentiramo prisotnost 

dijakov in njihovo opravljanje zadanih nalog, s tem imate starši vpogled, koliko vaši otroci 

sodelujejo in izpolnjujejo naloge na daljavo. 

S takšnim načinom izobraževanja bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno še ni znano, kdaj 

bo vrnitev v šolske klopi možna in varna, zato moramo delo na daljavo načrtovati dolgoročno, 

tako da bomo lahko pouk uspešno pripeljali do zaključka šolskega leta. Prav zato 

je pomembno, da dijaki nadaljujete z odgovornim in vestnim izpolnjevanjem šolskih 

obveznosti. 

Mnogi med vami ste šolo na daljavo vzeli resno in opravili vse ali skoraj vse obveznosti, ki so 

vam jih naložili vaši učitelji. Žal pa je kar nekaj dijakov/dijakinj, ki šolo na daljavo očitno 

razumejo kot počitnice. Vsem tem sporočam, naj čim prej (najbolje takoj) pričnejo z resnim 

delom. Dejstvo, da pouk ne poteka v učilnicah, ne pomeni, da pouka ni. Zato pričakujemo, da 

boste vsi, tudi tisti, ki v prvem tednu mogoče še niste resno pristopili k, za vse nas, novi obliki 

pouka, začeli redno spremljati navodila učiteljev in boste vestno opravljali svoje obveznosti. 

Dijaki sporočate, da pogrešate svoje učitelje in njihovo razlago v šoli, in kar je zelo razveseljivo, 

želite si čim prejšnje vrnitve na STŠ. 

Ostanite doma, STŠ bo prišel na Vaš dom! 
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