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Zadeva: Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka na daljavo 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji! 

Zavedamo se velikih naporov in aktivnosti večine ravnateljev in učiteljev, ki ste jih vložili v pripravo 

in v tednu pred počitnicami tudi v izvedbo pouka na daljavo. V zadnjih mesecih preteklega šolskega 

leta smo vam posredovali številna priporočila. Strnjena in strukturirana priporočila si lahko ogledate 

na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Prav tako je v elektronski obliki na voljo tudi publikacija 

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19 – modeli in 

priporočila (https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica), ki so jo ravnatelji prejeli na 

posvetu v mesecu avgustu 2020. Glede na rezultate raziskave, ki smo jo ob koncu preteklega 

šolskega leta opravili na Zavodu RS za šolstvo in na rezultate ankete, ki smo jo izvedli v začetku 

oktobra 2020, vam posredujemo še nekaj informacij, ki naj bodo v podporo ravnateljem in učiteljem 

pri pripravi in izvedbi pouka na daljavo: 

1. Opomnik za načrtovanje pouka na daljavo 

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo pripravili opomnik, ki z vprašanji usmerja 

strokovne delavce šol k razmisleku o izvajanju pouka na daljavo ter o učinkovitem učenju in 

poučevanju. Opomnik je razdeljen na sedem področij in je priloga okrožnice. Objavljen je tudi na 

spletni strani Zavoda RS za šolstvo. 

Opomnik najdete na spletni povezavi: https://www.zrss.si/. 

2. Uporaba učnih načrtov pri načrtovanju pouka na daljavo 

Z namenom, da bi učiteljem omogočili čim bolj prožno načrtovanje pouka v živo in na daljavo, smo 

obstoječe učne načrte iz PDF oblike prenesli na digitalno obliko.  

V prvi fazi interaktivni učni načrti učiteljem omogočajo: 

 sočasen prikaz učnih ciljev, vsebin, standardov znanja po triletjih, minimalnih standardov 

znanja in didaktičnih priporočil za določen sklop;  

 sočasen prikaz posamezne teme za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja; 

 sočasen prikaz sklopov, ki se pojavljajo v več vzgojno-izobraževalnih obdobjih; 

 sočasen prikaz sklopov za poljubno izbran/določen nabor sklopov; 

 v vseh opcijah omogočeno kopiranje posameznih delov; 

 filtriranje po ključnih besedah/sklopu/ciljih, kar je posebej dobrodošlo pri 

medpredmetnem poučevanju ter povezovanju po vertikali. 
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Za namen pouka na daljavo smo v interaktivnih učnih načrtih posebej označili (z oznako »!«) tiste 

cilje pri izbranih sklopih, za katere predlagamo, da se jih obravnava prednostno. Postopoma bomo v 

učnih načrtih označili tudi ostale prednostne cilje za vse sklope. Z zeleno barvo pa smo označili tiste 

vsebine in cilje, ki jih je lažje obravnavati pri pouku na daljavo.  

Do platforme z digitaliziranimi interaktivnimi učnimi načrti lahko dostopate prek povezave 

https://dun.zrss.augmentech.si/#/.  

Navodila za uporabo interaktivnega učnega načrta so objavljena v spletnih učilnicah za 

posamezne predmete pod poglavjem »Pouk na daljavo«. 

Za učitelje smo pripravili primere možne izvedbe pouka na daljavo z zajetimi cilji za 

prednostno obravnavo na daljavo in priporočili. Priporočila so objavljena v spletnih učilnicah 

za posamezne predmete. V spletnih učilnicah so za predmete objavljena tudi gradiva, ki jih 

učitelji lahko uporabijo pri izvajanju pouka na daljavo. 

3. Učitelji, ki nimajo urejenega dostopa do spletnih učilnic, naj kontaktirajo svetovalce 

za posamezni predmet na Zavodu RS za šolstvo. 

 

4. Posnetki krajših usposabljanj (e-urice za strokovne delavce). 

 

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (https://www.zrss.si/) so objavljeni krajši strnjeni posnetki 

izvedenih usposabljanj, s pomočjo katerih lahko strokovni delavci na hiter in enostaven način dobijo 

navdih ter zamisli za pripravo in izvedbo pouka na daljavo:  

  

Vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju  

Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine  

Spodbujam timsko delo in sodelovalno učenje  

Bogatim video/posnetke razlage učne teme/vsebine z interaktivnimi elementi, ki spodbujajo miselno 

aktivnost/učenje  

S posnetki je prikazan tudi možen model poučevanja na daljavo (in ne predavanja), kar pomeni, da 
je udeležencem usposabljanj omogočena aktivna vloga.  
 

Ker smo bili s strani posameznih učiteljev opozorjeni, da niso prejeli vseh informacij in priporočil, 

vas prosimo, da vsebino okrožnice s prilogami posredujete učiteljem vaše šole. Verjamemo, da nam 

bo s sodelovanjem in podporo uspelo v največji možni meri učinkovito premagati izzive pouka na 

daljavo. 

S spoštovanjem, 

      dr. Vinko Logaj, l.r. 

                                                                      direktor 

 

 

Priloga: 

 Opomnik z vprašanji, ki usmerjajo strokovne delavce pri pripravi na pouk na daljavo. 

https://dun.zrss.augmentech.si/#/
https://www.zrss.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=H1ZNMAiEQUvTeHTiCLszVSub
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=M24aFfCSsnXfM4RVrarniAVy
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=D2VnPHPIbFAMbnJhBS3wOVdK
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=tdLJOYvr5bPVFoLTQvevnObD
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=tdLJOYvr5bPVFoLTQvevnObD

