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Dragi učenci in starši, 

 

Dnevi, ki jih preživljamo, so namenjeni predvsem ohranitvi zdravja, dobrega počutja 

ter ohranjanju učne in psihofizične kondicije. Učenje na daljavo je le še en izziv več 

na poti do uspešnega doseganja ciljev in kvalitetnega znanja. Na tej poti smo 

učencem ves čas v pomoč tako učitelji, svetovalni delavci kot starši. Z namenom, da 

bi vaše delo doma potekalo čim bolj sproščeno in tekoče, vam prodajamo nekaj 

napotkov za učenje na daljavo. Pa veselo na delo!  

 

 

 

 

http://www.osagpostojna.si/
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1. Pogovorite se o nastali situaciji in vzroku za odpoved pouka 

Starši mlajših učencev se pogovorite o situaciji na otroku primeren in razumljiv način 

(primer: Pravljica o koronavirusu). 

Razmislite in jasno opredelite namen učenja na daljavo. To ni čas počitnic, ampak priložnost 

za razvoj uspešnega samostojnega učenja in krepitve učnih navad. 

Poudarite pomen higienskih navad in skrbite za zdravje otroka ter celotne družine. 

 

2. Ustvarite mirno vzdušje doma, primerno za uspešno učenje in delo 

Učenje in delo za šolo naj potekata v mirnem prostoru, najbolje vedno na istem mestu in ob 

isti uri. 

 

3. Priprava na delo in zbiranje učne motivacije 

Učenje zahteva od učencev veliko sproščenosti, zbranosti in motivacije. Pridobivanje 

pozornosti učenca in pripravljenosti za delo naj poteka preko uvodnih razvedrilnih in 

sprostitvenih dejavnosti (primer: Možganska telovadba; Vaje za možgane). 

 

4. Vzpostavljanje strukture in rutine v vsakdan in izdelajte načrt dela 

Struktura in rutina naj bosta vodilo vsakega dneva. To bo učencem povečalo občutek varnost 

in lastne vloge pri nadzoru svojega dela. 

Izdelajte svoj domači urnik dela za šolo. Počasi in premišljeno pripravite načrt dela za tekoči 

teden oz. razdelite načrt po posameznih dnevih. Pri tem sledite navodilom učiteljev za 

posamezni razred ali predmet. Struktura dneva in urnik naj bo načrtovan tako, da bo delu za 

šolo v večjem delu namenjen dopoldanski čas (pri razporejanju dejavnosti se lahko opirate 

na šolski urnik). Delo naj poteka strnjeno, vendar ne več kot 45 min naenkrat. V urnik 

vključite tudi odmore, ki naj ne trajajo več kot 15 min (kratka sprememba aktivnosti). Urnik 

lahko obesite na steno ali ga namestite na vidno mesto poleg delovnega kotička. 

Primer dnevnega in tedenskega urnika (v prilogi). 

 

5. Preživljanje odmorov skozi aktivnost in skupno druženje v domačem okolju 

Učenci naj v času odmorov skrbijo za aktivnost v obliki telovadbe, priprave obrokov, skrb za 

zračenje in osebno higieno. Pogovor in druženje naj poteka v družinskem krogu. Druženje s 

prijatelji in sorodniki naj poteka v popoldanskem času preko socialnih omrežij ali telefona. 

Skrb za samozaščito je v času epidemije na prvem mestu, zato upoštevajte navodila 

pristojnih organov (Preprecevanje okuzbe z virusom sars cov 2019). 

http://www.osagpostojna.si/
https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/
https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/
https://www.youtube.com/watch?v=LX1ZT_xYnLU
https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdravo-zivljenje/1851-vaje-za-mozgane
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019


                                OŠ Antona Globočnika Postojna 
                                Cesta na Kremenco 2 
                                6230 Postojna 
                               Tel: 05 7000 300, Fax: 05 7000 314 
                       http://www.osagpostojna.si/ 
                               E-mail: os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si 
 

3 
 

 

6. Učencem učenje v roke 

Učenci naj delo opravijo čim bolj samostojno. Starši nudijo učencem pomoč in ne opravljajo 

njihovega dela skupaj z učenci. To pomeni, da jim pomagajo pri načrtovanju časa, dela, 

podajanju navodil, iskanju pomenov. Učence spodbujajo, motivirajo, jim predstavljajo vzor. 

Za opravljeno delo naj učenci prejmejo pohvale in spodbude za naprej. 

 

Koraki učenja pri samostojnem učenju: 

 Priprava na učenje (sproščenost, samozavest, motiviranost) 

 Pregled snovi (naslovi, slike, kaj že vem, kaj moram znati) 

 Preučevanje in poglabljanje učne snovi (razdelitev snovi na manjše enote, prilagodi 
čutilom – učni stil, izdelava zapiskov, miselnih vzorcev) 

 Zapomnim si ključna dejstva 

 Ponavljam snov (glasno, ob miselnem vzorcu/izpiskih, v hoji) 

 Refleksija o učenju (kako sem se učil, koliko znam) 

 

Primeri učnih metod:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV3P: 

P – preleti 
V – vprašaj se 

P – pozorno preberi 
P – ponovno preglej 
P – poročaj  

PRPOP: 

P – preleti: kazalo, obseg, slike 

R – razdeli: na manjše enote 

P – preuči: prilagodi sebi, hodi, govori, barvaj, lepi 
O – obnovi: glasno, s svojimi besedami, razlagaj, odgovori na vprašanja, miselni vzorec 

P – poveži: v smiselno celoto 

VŽN: 

Kaj že vem? 

Kaj želim izvedeti? 

Kaj sem se naučil? 

http://www.osagpostojna.si/
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7. Evalvacija opravljenega dela 

Učenci naj redno in dosledno spremljajo svoje delo. Evalvacijo je najbolje opraviti čim bolj 

pogosto. Starši jim pomagajo pri pregledu opravljenih nalog in izdelkov. Na seznamu dnevnih 

dejavnosti naj redno označujejo, kaj so že opravili in sproti preverjajo kaj jih še čaka. Starši 

naj jim bodo v oporo in pomoč ter opravljajo vlogo »kritičnega opazovalca«. Nikakor naj ne 

vrednotijo učenčevega dela, le spodbujajo učence k trudu za boljše opravljeno delo. Redno 

spremljanje in lastno vrednotenje opravljenega je ključno za večjo notranjo motivacijo 

učencev. 

 

Primeri za samoevalvacijo: 

 

 

Vir: Formativno spremljanje v podporo učenju - Priročnik za učitelje in strokovne delavce 

(izdajatelj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2016) 

 

http://www.osagpostojna.si/
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Vir: Formativno spremljanje v podporo učenju - Priročnik za učitelje in strokovne delavce 
(izdajatelj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2016) 

 

8. Bodite vztrajni in ostanite pozitivni 

Učenje na daljavo zahteva veliko lastnega napora učencev in vključevanja staršev pri nadzoru 

ter pomoči. Ne obremenjujte se z rezultati, raje se potrudite, da bo domače učenje potekalo 

v sproščenem in prijetnem vzdušju. Tudi če je na trenutke težko in se na znajdete najbolje, 

ne odnehajte. Vzemite si več časa za razmislek in nadaljujte z delom po svojih najboljših 

močeh. Na koncu prinaša vsak trud svojo nagrado – v obliki novega znanja, boljših 

organizacijskih veščin, druženja s starši ali aktivnega preživljanja časa doma. Največjega 

pomena pa je v danih okoliščinah prav sodelovanje staršev in učencev, saj lahko prinaša 

veliko neskončnega zadovoljstva, sreče in medsebojnega zaupanja. 

 

 

Želimo vam uspešno učenje! 

http://www.osagpostojna.si/

