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POVZETEK 

 

V času šolanja na daljavo med epidemijo covid-19 so se učiteljice soočale s 
prenekaterimi izzivi, povezanimi tako s poučevanjem kot z osebnim življenjem. 
Epidemija je dramatično posegla v bolj ali manj vse sfere naših življenj. Zamikale so 
se pedagoške prakse, šolsko življenje se je preselilo pred zaslone in razkrilo 
digitalne kompetence ne le učenk in učencev ter njihovih staršev, temveč tudi 
pedagoške srenje. V zasebnem življenju so se učiteljice srečevale z izzivi vodenja 
gospodinjstva, ohranjanjem vloge mame, partnerke itd., saj v času šolanja na 
daljavo niso preklapljale med službo dopoldne in domom popoldne, temveč med 
obema ali več vlogami ves dan (dostikrat tudi del noči). Glavni problem, ki bi ga 
želela poleg vseh pedagoških izzivov v tem času želela izpostaviti, so izzivi, ki so jih 
učiteljice doživljale na osebni ravni, znotraj doma in družine, ob hkratnem vodenju 
družine in razreda. Problem se mi zdi pomemben, ker je redko tematiziran in je bil 
ob drugih problematikah, ki jih je pedagoška stroka doživljala v času šolanja na 
daljavo, kratko malo spregledan. Izvedla sem kvalitativno raziskavo, v kateri so me, 
ob že omenjeni temi, zanimale tudi digitalne kompetence učiteljic ter njihovo 

soočanje s prevlado IKT − kakšne podpore so bile deležne z različnih strani 
(vodstva, kolektiva, MIZŠ, ZRSŠ, pedagoških fakultet), kakšne spremembe so po 
njihovem mnenju prinesli zamiki pedagoških praks  in kako so lovile ravnovesje med 
službo in domom.  
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ABSTRACT 

 

During the time of remote schooling, teachers were facing many challenges in their 
professional as well as personal lives. The pandemic abruptly invaded virtually every 
aspect of our lives. Teaching practices were being shifted, school life moved onto 
our computer screens, revealing digital competence of students, their parents and 
the pedagogical community. In their personal lives, teachers encountered the 
challenges of running their households and maintaining the roles of mothers, 
partners, etc., because rather than working in the morning and looking after their 
homes in the afternoon, they were switching between at least two roles throughout 
the day (and sometimes into the night). Besides the pedagogical issues I am 
discussing, the biggest personal challenge for the teachers was taking care of the 
home and the family while also running the classroom. I think the problem is 
relevant, as it was rarely discussed and often overlooked in the myriad of other 
issues the teaching profession was facing. In my qualitative study, I researched the 
above-mentioned issues as well as the digital competence of teachers and their 
coping with the sudden prevalence of the ICT – what kind of support they received 
from the various agents in the field of education (school leaders, co-workers, 
Ministry of Education, Science and Sport, National Education Institute, faculties of 
education), what changes, in their opinion, came with the shifts in teaching practices 
and how they handled balancing their work and home life. 
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1 Uvod  

Teoretični del magistrske naloge z naslovom Izzivi učiteljic v času šolanja na daljavo 

je razdeljen na dve enako pomembni poglavji, česar pa ne kaže literatura, ki poglavji 

tematizira. Ker učiteljic ne definira zgolj njihov poklic, temveč tudi to, da so mame, 

imajo svojo družino, menim, da je enakovredno pomembno, da se spregovori o 

izzivih, s katerimi so se, po mojem mnenju, soočale med zaprtjem šol in šolanjem 

na daljavo. Seveda pa tu ni šlo le za težave − učiteljica, ki je doma spremljala učenje 

lastnega otroka v času, ko so se pedagoške prakse zamaknile do te mere, da mnogo 

učiteljic ni vedelo, kako sploh poučevati, je lahko na ta način spreminjala in 

prilagajala tudi svoje lastno poučevanje in vodenje razreda. Seveda to učiteljica, ki 

je mama, lahko stori vedno, a v normalnih razmerah morda ni tovrstne potrebe po 

iskanju potrditve o količini snovi, načinu poučevanja, obremenjenosti otrok, kot se 

je to izkazalo za pomembno med šolanjem na daljavo. Sama se bom osredinila na 

vlogo učiteljic kot mam v času zaprtja šol, a tudi v normalnih razmerah je ta tematika 

potisnjena v ozadje in se tako v slovenski kot svetovni literaturi ne obravnava. Na 

razmišljanje in raziskovanje o tej temi me je napotila osebna izkušnja, ko sem med 

šolanjem na daljavo v okviru prakse vodila razred drugošolcev preko vsakodnevnih 

videokonferenčnih srečanj, doma pa sem imela v varstvu prvošolca in predšolsko 

nečakinjo. Moja mama, torej njuna babica, je prav tako v tem času na daljavo 

poučevala drugošolce. Ni pa to edini razlog, da me je tematika začela zanimati, 

ugotovila sem namreč tudi pomanjkanje raziskav na to temo, kar me je še dodatno 

spodbudilo k razmisleku.  

V prvem poglavju bom pisala o izzivih, ki so jih imele učiteljice v vlogi pedagoginj v 

času šolanja na daljavo. Med te izzive sodijo soočanje z IKT in lastne digitalne 

kompetence, podporo, ki so je bile učiteljice deležne v času šolanja na daljavo, 

sodelovanje s starši in v kolektivu. Tematizirala bom tudi potencialno zamikanje 

pedagoških praks, ki smo mu bili do neke mere priča in s katerim se učiteljice, 

predvsem mlajše, stežka soočajo. Zadnje podpoglavje prvega poglavja govori o 

metodah, oblikah in ciljih, nanašajočih se na čas šolanja na daljavo. V drugem 

podpoglavju se bom srečala z izzivi učiteljic, ki so mame in so v času zaprtja šol ne 

le vodile svoj razred, temveč doma šolale tudi svoje otroke, vodile gospodinjstvo itd. 
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To jih je postavilo v nezavidljiv položaj (podobno kot tudi vse ostale mame) tako z 

vidika učiteljic kot članic družin. 

V empiričnem delu bom intervjuvala 6 učiteljic in učitelja ter jih povprašala o izzivih, 

s katerimi so se soočali v času zaprtja šol. Kot že omenjeno, se bom osredinila na 

obe vlogi (ne edini), ki jih učiteljice zasedajo, torej tako pedagoško kot družinsko oz. 

gospodinjsko vlogo. 

V magistrski nalogi ne uporabljam generičnega moškega spola za poimenovanje 

oseb, temveč sem se odločila za uporabo ženskega imenovanja. Tako ob 

naslavljanju učiteljic, učenk itd. obravnavam seveda tudi učitelje in učence itd. V 

magistrski nalogi povzemam dogajanje po 1. in 2. obdobju šolanja na daljavo in 

vključujem vire, ki so bili na voljo takrat, ko sem delo pisala. Ravno zato, ker se 

pojavljajo novi viri, raziskave, menim, da je tematika še naprej vredna raziskovanja.  
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1.1 Pandemija in novi pogoji dela in življenja 

V prvem poglavju bom opisala začetke koronavirusa v širši družbi in Sloveniji, 

vzpostavila časovnico v zvezi s šolanjem na daljavo, kdaj so se šole zaprle, kdaj so 

prišla navodila v zvezi z izvedbo ...  

Konec leta 2019 so na Kitajskem prvič ugotovili primer skrivnostnega obolenja, 

januarja leta 2020 pa so se že pojavila prva poročanja o novem koronavirusu. V 

Sloveniji so o »nenavadni obliki pljučnice« prvič poročali v jutranjih poročilih 17. 

januarja 2020. Že takoj so se pojavljali odzivi in prepričanja, da ima Kitajska odlične 

izkušnje na področju javnega zdravstva. Nihče se v tistem trenutku še ni zavedal, 

da bo ta virus krojil naša življenja še vsaj naslednji dve leti, da bo vstopil v vsak 

kotiček sveta in zapolnil vse pore naše družbe. Dvajsetega januarja so na NIJZ 

zatrjevali, da je »Slovenija glede kitajske atipične pljučnice še na varni strani, saj 

nimamo neposrednih povezav z Vuhanom«, še konec februarja v Sloveniji ni bilo 

potrjenega primera, zato »ni bilo razloga za preplah«. Državna sekretarka na 

Ministrstvu za zdravje, Simona Repar Bornšek, je konec februarja 2020 zatrdila, da 

»ne bomo zapirali mej, ne bomo odpovedovali vsepovprek vsega, ne bomo zapirali 

šol, vrtcev in javnih ustanov, ker to, tudi ko bo virus tu, ne bo potrebno«. Vsi smo 

upali in mislili, da se nas to ne bo dotaknilo. Le teden dni pozneje pa je neizogibna 

vest odjeknila tudi v Sloveniji – prvi potrjen primer virusa na naših tleh. Življenje se 

je zaustavilo – dobesedno (Gregorič, Majer in Ladika, 2021). Zemeljska obla še 

nikoli ni bila tako mirna kot v času ustavitve javnega življenja za časa epidemije 

koronavirusa – pa ne samo npr. v velemestih Azije in Amerike, temveč tudi v 

oddaljenih podeželjih Namibije, kjer se je npr. tresenje tal, ki ga povzročajo ljudje, 

zmanjšalo za 25 % (Koronavirus je dobesedno umiril Zemljo, 2020).  

Koronavirus ni vstopil le v zdravstveno stroko, pač pa je krepko ukrivil pedagoško 

stroko, turizem, promet. Dotaknil se je umetnosti, športa in slehernega posameznika 

družbe. Ni medija, ki ne bi poročal o epidemiji. Družbeni in socialni stiki so se med 

popolnim »lockdownom« omejili na člane gospodinjstva. Celotna infrastruktura se 

je zaustavila. Šole v Sloveniji so se zapirale in ostale zaprte skupaj 154 dni. Še 

vedno nismo poznali razsežnosti te epidemije, saj smo vsi pričakovali konec 1. vala 

in konec bolezni. Nato se je zgodil 2. val, trenutno v Sloveniji vstopamo v četrtega. 

Upali smo, da se bo epidemija umirila, ko znanstveniki iznajdejo cepivo. Vse bolj se 
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zdi, da bo potrebno nehati čakati na konec koronavirusa, ampak se preprosto naučiti 

živeti z njim.  

1.1.1 Šolanje na daljavo – prvič 

 

Epidemija je bila v Sloveniji uradno razglašena 12. marca. Šole so se prvič zaprle 

16. marca 2020, 12 dni po prvi okužbi s koronavirusom covid-19 v Sloveniji. 

Trinajstega marca, torej dva dni, preden so se šole zaprle, je bilo v Sloveniji 

novoodkritih 141 okuženih s covid-19 (Covid-19: zbirne informacije – petek 12. 

marec, 2020).  Na ta dan se je tudi izvedelo, da se bodo šole s ponedeljkom zaprle. 

Kako nenadno se je vse skupaj dogajalo, pojasnjuje učiteljica Mojca Žugič Perić: 

»Zjutraj ob prihodu v službo od ravnatelja še nisem bila obveščena, kaj se bo zgodilo 

s šolo v ponedeljek, 16. marca. V času malice smo bili vsi učitelji povabljeni v 

zbornico, kjer nam je ravnatelj povedal, da se šola s ponedeljkom zapira. Pred nas 

je stopil računalnikar in nam pojasnil, da bomo pouk nadaljevali prek spletnih učilnic. 

V nekaj minutah nam je podal osnovna znanja dela s spletnimi učilnicami in odšli 

smo nazaj v svoje razrede« (Žugič Perić, 2020). Mnoge šole so v tem prvem tednu 

šolanja na daljavo izvedle krizni teden. Jožica Frigelj, učiteljica razrednega pouka, 

pojasnjuje, da so vedeli, da se šole nepreklicno zapirajo, enotnih navodila pa niso 

prejeli, zato so se nekatere šole znašle po svoje in izkoristile krizni teden za pripravo 

in razmislek. Prve smernice so prejele 10 dni po začetku zapiranja šol, in sicer je bil 

to dokument Strokovna navodila za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih 

razmerah (2020). Do tedaj šole niso zagotovo vedele, ali je pouk na daljavo obvezen 

ali izbiren (Pedagoški inštitut, 2020). Zavod Republike Slovenije za šolstvo (odslej 

ZRSŠ) je 25. marca izdal dokument z navodili, s ključnimi opozorili in z nasveti glede 

izvedbe šolanja na daljavo (Krecenbajer Mernik, 2020, str. 28). Preden so se v šolo 

začeli vračati učenci, je bila izdana okrožnica o Izvedbi vzgojno-izobraževalnega 

dela v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020 (2020), ki je opredelila vračanje 

učencev v šole najprej za prvo triletje (18. maj), teden kasneje za 9. razrede, ki so 

naslednji prišli v šole in tako naprej. Vzporedno so bila izdana še Priporočila za 

prehod z izobraževanja na daljavo na izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za 

učence 1. triade v osnovni šoli (2020, odslej Priporočila za prehod) in Higienska 

priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in 

devetošolce) v času epidemije covid-19 (2020). Predvsem zavoljo higienskih 
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priporočil se je pedagoška srenja odzvala, češ da so nesmiselna in da jih je 

nemogoče uresničevati, Priporočila za prehod (2020) pa so narekovala poudarek 

na individualnem delu (prav tam, str. 8 v Černe, Antič, 2020, str. 176). 

1.1.2 Šolanje na daljavo – drugič 

 

Šole so se za predmetno stopnjo drugič zaprle 19. oktobra 2020. Razredna stopnja 

je imela še en teden pouk v šoli, nato so se začele jesenske počitnice, za katere so 

se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (odslej MIZŠ) odločili, da jih 

bodo za en teden podaljšali do 8. novembra 2020. S ponedeljkom, 9. novembra 

2020, se je šolanje na daljavo spet začelo za vse osnovne šole. Za lažjo predstavo 

– takrat je bilo s koronavirusom covid-19 v Sloveniji na novo okuženih 464 ljudi 

(Covid-19: zbirne informacije – v Posavju, ponedeljek, 9. november, 2020).  

Šestindvajsetega januarja so imeli učenci prvega triletja drugič v tem šolskem letu 

»prvi šolski dan«. To obdobje je bilo kratko za otroke v Zasavski in Obalno-kraški 

regiji, kjer se je šolanje spet preselilo na daljavo po štirih dneh klasičnega pouka v 

šoli. Potem se je 9. februarja šola nadaljevala v živo za vse otroke prvih triletij po 

Sloveniji. Teden pozneje so se v šolo vrnili vsi ostali učenci osnovnih šol po Sloveniji. 
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2 Teoretični del 

2.1 Pedagoški izzivi učiteljic 

2.1.1 Informacijsko komunikacijska tehnologija in digitalne kompetence 

 

Pandemija je šolanje prenesla iz šol v domove, učenje v živo se je spremenilo v 

učenje na daljavo, vse skupaj pa je omogočila tehnologija. Zato bom v prvem 

podpoglavju obravnavala težave, ki so jih imele učiteljice v povezavi z računalniško 

tehnologijo in s pomanjkanjem digitalnih kompetenc. Opredelila bom, kako se je 

informacijsko komunikacijska tehnologija (odslej IKT) postopoma integrirala v šolski 

prostor po svetu in v Sloveniji ter izpostavila kompetence, ki jih morajo imeti 

državljanke oz. učiteljice, da so digitalno kompetentne. Ugotavljala bom, kako 

digitalno kompetentne so učiteljice v primerjavi z ostalimi državljani in državljankami 

Slovenije. Izpostavila bom tudi izsledke raziskave TALIS iz leta 2018, ki je proučila, 

koliko slovenskih učiteljic je v času študija sploh imelo izobraževanja v povezavi z 

IKT, kako kompetentne se učiteljice čutijo za uporabo IKT itd. V zadnjem 

podpoglavju pa bom razkrila podatke Analize izobraževanja na daljavo v času 

prvega vala epidemije covid-19 v Sloveniji (Rupnik Vec, idr., 2020), ki je bila 

izvedena v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in v kateri so odkrivali, 

kako kompetentne se čutijo učiteljice pri uporabi IKT v povezavi s šolanjem na 

daljavo, torej v letu 2020. Raziskava TALIS v primerjavi z Analizo izobraževanja na 

daljavo v času prvega vala epidemije covid-19 v Sloveniji kaže na nekatera 

odstopanja. 

 

2.1.1.1 Uvajanje IKT v šolstvo 

 

Zanimivo je, da se je IKT v povezavi s šolo začela pojavljati že pred približno 50 leti, 

pa vendar prave potrebe po njej doslej v šolskem prostoru še ni bilo. Z izrazom 

prave mislim take, da brez nje šolanje ne bi bilo mogoče, kar tudi sicer nikoli ni bil 

cilj vpeljave IKT v šole. Že kar nekaj časa se govori, da si šole brez IKT ne znamo 

predstavljati, šola je namreč odsev družbe in mora stopiti v koraku s časom, se 

posodobiti in prilagoditi. Vendar je šele pandemija prinesla bolj jasen uvid v 

možnosti in pomen tehnologije v edukaciji. Šolanje na daljavo se je v tako velikem 
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obsegu zgodilo prvič v letu 2020. Vse, kar so učiteljice takrat znale, je bil produkt 

procesa, ki se je začel v 70. letih prejšnjega stoletja oz. v Sloveniji približno 20 let 

kasneje. Vprašanje, kako učinkovit je bil ta proces, je zato več kot na mestu. 

Uporaba IKT v šolah ni nekaj novega, saj se je uporaba le-te začela že v 70. oz. 80. 

letih prejšnjega stoletja. Leinonen (2005) to označi kot prvo fazo, v kateri je šlo zgolj 

za vajo in učenje uporabe. To fazo imenuje programiranje in praksa. V tej fazi sicer 

programske opreme, ki bi se lahko uporablja za poučevanje, niso veliko razvijali.  

V drugi fazi, ki jo Leinonen (2005) poimenuje računalniško podprto izobraževanje s 

pomočjo multimedije, so na trg prišli računalniki in ti so omogočali oglede krajših 

videoposnetkov tudi v šolah. Ta faza sovpada z 80. in 90. leti prejšnjega stoletja. V 

tem času so šole že povezale računalnike v mreže (Brečko, Vehovar, 2008 v Bokal, 

2017, str. 6). 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je zgodila tretja faza, imenovana učenje 

z uporabo interneta (Leinonen, 2005). Takrat se je razvil danes vsem poznani 

internet, ki se je tako začel uporabljati tudi za potrebe izobraževanja. »… Sočasno 

se je razvila paradigma »računalniško podprto sodelovalno učenje« (Koschman, 

1996), ki je poudarjala sodelovalno učenje in socialne dejavnike učenja. Razvoj 

orodij, kot sta Moodle in Blackboard (orodji za sodelovalno delo), podpira 

sodelovanje učencev, njihovo skupno delo, deljenje zamisli; »IKT je sredstvo 

komunikacije, omogoča raziskovanje in skupno ustvarjanje novega znanja« 

(Brečko, 2016, str. 47). To pomeni, da sta se v tem času združili informacijska in 

komunikacijska komponenta in IKT je postala stalni del izobraževanja v mnogih 

državah (Brečko, Vehovar, 2008 v Bokal, 2017, str. 6). 

Četrto fazo Leinonen (2005) imenuje e-učenje in ta se je odvijala na prehodu med 

stoletjema. V tej fazi se je začela pojavljati iniciativa za vpeljavo e-učenja v šolske 

prostore, saj je bilo na voljo že ogromno člankov in spletnih strani, ki so ponujale 

hitro dostopne informacije. Kmalu je prosvetna sfera sicer ugotovila, da smisel šole 

ni le razlaganje snovi, pač pa predvsem socialna komponenta, ki jo je preko e-

učenja težje uresničiti.  

Danes smo v 5. fazi, ki se imenuje družbena programska oprema in brezplačne ter 

odprte vsebine. Za to fazo so značilni forumi, na katerih poteka izmenjava mnenj in 
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pa, za šolski prostor najbolj pomembno, sprememba iz klasičnih redovalnic in 

dnevnikov na splet (Leinonen, 2005). 

Na območju Slovenije se je IKT uvajala že leta 1972, vendar o konkretni 

informatizaciji lahko govorimo šele od leta 1994 dalje (Bokal, 2017, str. 6). Prve 

večje spremembe so se torej začele v devetdesetih letih z uvajanjem programa 

računalniškega opismenjevanja, katerega namen je bil povečati računalniško 

opremljenost na šolah (Gerlič, 2013 v Patljak, 2020, str. 8). To je privedlo tudi do 

prvega izobraževanja učiteljev na področju IKT. Največja iniciativa za izboljšanje e-

učenja na naših šolah je potekala med letoma 2007 in 2013, ko se je izvajalo več 

projektov, ki pa so se leta 2011 in 2013 zaključili in od tedaj je na področju e-

izobraževanja v Sloveniji nastalo veliko pomanjkanje tovrstnih izobraževanj. Glavni 

razlog za to je bila gospodarska kriza. O vrhunskem razvoju e-izobraževanja med 

letoma 2007 in 2013 pričajo tudi mednarodne raziskave, ki so leta 2014 ugotovile, 

da je Slovenija ena izmed vodilnih držav po uporabi IKT v Evropi. Do leta 2016 se 

je potem tudi zmanjšala uporaba spletnih izobraževalnih tečajev in glede tega se je 

Slovenija znašla na repu OECD držav. Leta 2016 je prišlo do novega preporoda na 

področju uporabe IKT v šolah, kajti MIZŠ je izdalo dokument »Strateške usmeritve 

nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2010 - SIO-2020«, v katerem so 

upoštevani nacionalni strateški dokumenti kot tudi dokumenti Evropske unije za e-

izobraževanje (Bregar, Zagmajster, Radovan v Patljak, 2020, str. 8). Akademska in 

raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je imela pri programu SIO-2020 konkretno 

vlogo, saj je sofinanciral nakup IKT opreme, izgradnjo brezžičnih omrežij in razvoj 

e-vsebin ter e-storitev v slovenskih šolah. A zavedati se je potrebno, da, če želimo 

učinkovito vključevati IKT v poučevanje, tehnologija še ni dovolj. Učiteljice 

potrebujejo vsaj osnovna znanja, razumeti morajo, kako IKT podpira in spodbuja 

ustvarjalnost, inovativnost, vedeti morajo, kdaj so informacije zanesljive in veljavne 

in poznati pravna ter etična načela (Brečko, 2016, str. 49). Od leta 2016 pa vse do 

danes se uporaba IKT neprestano povečuje na vseh stopnjah vzgojno-

izobraževalnega procesa (Patljak, 2020, str. 9). 

2.1.1.2 Digitalne kompetence 

 

Digitalna kompetenca je zmožnost uporabljati digitalno tehnologijo. Digitalno 

kompetenten je nekdo, ki zadostuje kriterijem, ki jih opredeli npr. evropska 
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institucija, kot je Okvir digitalnih kompetenc za državljane. Zdi se, da se je med 

šolanjem na daljavo hitro ugotovilo, kako digitalno pismeni so učiteljice, starši, 

učenke in drugi. Kdor teh kompetenc ni imel, se je lahko znašel v težavah. 

Digitalne kompetence državljanov so opredeljene s petih različnih vidikov, ki so 

nadaljnje razloženi z enaindvajsetimi digitalnimi podkompetencami. To so 

kompetence, ki jih potrebujejo vsi državljani v digitalni družbi: 

• informacijska pismenost, ki vključuje npr. brskanje, vrednotenje podatkov, 

• komunikacija in sodelovanje, 

• izdelava digitalnih vsebin, 

• varna raba, 

• reševanje problemov (tudi tehničnih) (Bourgeois, Birch in Daviydovska, 2019, 

str. 5). 

 

 

2.1.1.3 Digitalne kompetence učiteljic 

 

Učiteljice poleg zgoraj omenjenih digitalnih kompetenc za vsakdanje življenje 

potrebujejo še pedagoške digitalne kompetence, ki jim omogočajo učinkovito rabo 

tehnologije za pedagoške namene (Bourgeois, Birch in Daviydovska, 2019, str. 5). 

Leta 2011 je bil v Sloveniji razvit okvir digitalnih kompetenc za ravnateljice, učiteljice 

in računalnikarje (Kreuh in Brečko, 2011 v Brečko, 2016, str. 49). Opredeljuje ga 

šest temeljnih zmožnosti, potrebnih za učenje v 21. stoletju, in sicer naj bi učiteljice: 

• poznale značilnosti IKT in jo ob uporabi vselej kritično vrednotile, 

• znale s pomočjo IKT komunicirati in sodelovati (šolanje na daljavo), 

• znale iskati, zbirati, obdelati informacije in te tudi vrednotiti, 

• znale varno uporabljati IKT ter se zavedale in upoštevale etična ter pravna 

načela uporabe in objave podatkov, 

• znale izdelati, ustvariti, posodabljati in objaviti gradiva, 

• imele sposobnost načrtovati in evalvirati pouk z uporabo IKT (Kreuh in 

Brečko, 2011 v Brečko, 2016, str. 49).  
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Poleg digitalne kompetence učiteljic je prav tako pomemben njihov odnos do 

uporabe tehnologije v razredu (Bourgeois, Birch in Daviydovska, 2019, str. 5). Več 

študij je namreč pokazalo, če je odnos učiteljic do tehnologije pozitiven in obstaja 

prepričanje, da tehnologija lahko pomaga tako njim kot tudi učenkam, to pozitivno 

vpliva na integracijo IKT v pouk (npr. Teo 2008; Tondeur idr. 2008; Demicri, 2009, 

v Brečko, 2016, str. 48). Učiteljice, ki so se zaznavale kot bolj sposobne uporabljati 

IKT, so imele hkrati pozitivnejša stališča do učenja in poučevanja na daljavo (Krajnc, 

Huskič, Kokol, Kos in Košir, K. 2020, str. 87). Tudi Breščić, Gregorc, in Hren (2020) 

so v raziskavi ugotovile, da učiteljice, starejše od 39 let, pogosteje uporabljajo IKT 

pri pouku, če imajo do uporabe bolj pozitivna stališča. Stališča učiteljic do 

tehnologije in ne njihova starost so po mnenju Bullocka (2004 v Breščić, Gregorc in 

Hren, 2020, str. 3)  najpomembnejši dejavnik uporabe IKT pri pouku. 

Iz raziskave PIAAC leta 2016, v kateri so merili digitalno pismenost državljanov, to 

pa nato primerjali z digitalno pismenostjo prosvete, torej tistih, ki so zaključili 

pedagoško izobrazbo, so ugotovili, da je digitalna pismenost učiteljic v Sloveniji v 

povprečju enaka kot med ostalimi državljani Slovenije, kar nas uvršča pod povprečje 

evropskih držav. To prikazuje razpredelnica na spodnji sliki.  

 

Slika 1: Spretnost reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih, PIAAC: PIAAC Data Explorer, 2018. 

https://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/.  v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2018). 
UPS Okrogla miza: Zakaj umetna inteligenca (ne) bo nadomestila učitelja [video]. 22. 12. Pridobljeno 23. 5. 

2021 s https://www.youtube.com/watch?v=4oz43_csGpU 

 

 

V prvem poglavju sem ugotovila, da je IKT v šolah vse več in tudi pogosteje jo 

uporabljamo. Vprašanje pa je, ali tudi kader, ki dela v šolah, napreduje sorazmerno 

https://www.youtube.com/watch?v=4oz43_csGpU
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z napredkom IKT, torej ali imajo učiteljice ustrezne digitalne kompetence za 

upravljanje z IKT. Gerlič (2009 v Unuk, 2016, str. 7) namreč pravi, da »doba 

napredne tehnologije zahteva drugačnega posameznika; takšnega, ki bo lahko 

nemoteno deloval v dobi digitalizacije in bo lahko s pomočjo znanj in prednosti 

napredne IKT bolje spoznal in varoval okolje. /…/ Današnji učenci, učenci digitalne 

dobe, so vse bolj vešči v uporabi sodobnih medijev in mrež, s čimer zahtevajo tudi 

spreminjanje razmer v šoli kot instituciji in tudi spremenjeno vlogo učiteljev«. 

 

2.1.1.4 Raziskava TALIS 2018 

Slovenija je bila leta 2018 vključena v raziskavo TALIS. Podatki so pokazali, da je 

le 67 % učiteljic poročalo, da so kot del svojega formalnega izobraževanja ali 

usposabljanja bile deležne izobraževanja v zvezi z uporabo IKT kot sestavnega dela 

poučevanja. To je sicer dobrih 10 % več od povprečja OECD, a kljub temu zelo 

malo. Le dobra polovica, nekje 53 % učiteljic, pa se je po zaključku študija v 

povprečju počutila kompetentne uporabljati IKT za poučevanje. Če povzamem – 

tretjina učiteljic na naših šolah o IKT v času izobraževanje ni slišala, skoraj polovica 

pa ob vstopu na delovno mesto v vzgoji in izobraževanju IKT pri poučevanju ni znala 

uporabljati. Kljub temu je zanimivo, da je med osnovnošolskimi učiteljicami zelo 

malo takih, ki so se vključile v dodatna izobraževanja v zvezi z rabo IKT po študiju 

(Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 10). 

 

Slika 2: Deleži učiteljev, ki so imeli uporabo IKT vključeno v študij in ki se čutijo pripravljene na uporabo IKT pri 

poučevanju (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 10) 

 

 

Če upoštevamo, da skoraj polovica učiteljic ni bila pripravljena na pouk z IKT ob 

vstopu na delovno mesto, je zaskrbljujoč zapis Tondeurja idr. (2008 v Brečko, 2016, 
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str. 50), ki je ugotovil, da imajo učiteljice z boljšimi digitalnimi kompetencami tudi 

večjo samozavest pri uporabljanju tehnologije in so uporabi IKT v pedagoškem 

procesu tudi bolj naklonjene. 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je starostna sestava učiteljskega 

kadra v Sloveniji zelo visoka, kar pomeni, da v času njihovega študija niso imeli 

možnosti izobraževanja o uporabi IKT tako za zasebno kot šolsko rabo (Pavešič 

Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 11). Vedeti je potrebno tudi, da 

učiteljice, ki niso imele stika z novo tehnologijo, le-to dojemajo kot zastrašujočo, pri 

tem pa se ustvarja zavora pri učenju uporabe tehnologije (Wexler, Drury, Coppola, 

Tschinkel in Thomas, 2011 v  Breščič, Gregorc in Hren, 2020, str. 3). 

 

 

 

Slika 3: Starostna porazdelitev učiteljev v osnovni šoli (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 

11). 

 

Iz zgornjega grafa jasno vidimo, da je tretjina učiteljic v Sloveniji starejših od 52 let. 

Če sklepamo, da so se izobraževale v začetku svojih 20. letih, to sega nekje v 90. 

leta prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji začeli šele prvi premiki v smeri uporabe 

IKT v šolstvu.  

 

Slika 4: Deleži učiteljev, ki so potrdili, da je bila uporaba IKT vključena v študij, po starosti (Pavešič Japelj, 

Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 11) 
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V grafu na zgornji sliki lahko vidimo, da je med učiteljicami, starejšimi od 52 let, le 

44 % tistih, ki so imele izobraževanje o IKT vključeno v študij (Pavešič Japelj, 

Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 11). 

Glede na dokaj nizke odstotke učiteljic, ki se čutijo kompetentne za uporabo IKT oz. 

so le-to imele vključeno v študij, pa jih presenetljivo malo navaja, da bi potrebovale 

dodatno izobraževanje na tem področju, in sicer le 8 % v primerjavi s preostalimi 

državami članicami OECD, kjer je odstotek precej višji, in sicer 18 % (Pavešič Japelj, 

Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 8). Zagotovo bi raziskava TALIS 2021 

pokazala nekatere zanimive podatke na tem področju. V Analizi izobraževanja na 

daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji (2020) je denimo kar 

55,7 % učiteljic odgovorilo, da bi za izboljšanje rabe digitalne tehnologije 

potrebovale dodatna izobraževanja (Rupnik Vec, 2020, str. 119). 

Tudi spodbujanje uporabe IKT za projektno delo ali delo v razredu med učenkami 

je med slovenskimi učiteljicami v povprečju nižje (37 %) kot med drugimi državami 

članicami OECD (53 %) (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 

17). 

 

Slika 5: Pogostost vzpodbujanja uporabe IKT za projektno delo ali delo v razredu med učenci (Pavešič Japelj, 

Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 17) 

 

Glede na, v povprečju, precej redko uporabo IKT v slovenskih osnovnih šolah je 

možno razumeti stiske, s katerimi so se srečevali učiteljice, učenke in starši, ko se 

je šolanje čez noč preselilo na splet. Te zadrege in stiske bi bile lahko znatno 

manjše, če bi bile učenke deležne vsaj osnovne digitalne aktivnosti in če bi bile 

učiteljice bolj kompetentne za uporabo IKT (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik 

Špegel, 2020, str. 20). 
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Kljub vsem stiskam v povezavi z IKT, ki so jih naše učiteljice doživeli v letu 2020, pa 

bi le-te dve leti prej finančna sredstva, če bi jih imele na razpolago in bi jih lahko 

usmerile kamorkoli, šele na zadnjem mestu usmerile v investicije v povezavi z IKT. 

Ti izsledki so precej drugačni kot v povprečju med ostalimi državami članicami 

OECD. 

 

Slika 6: Deleži učiteljev, ki bi povečana finančna sredstva prednostno namenili različnim potrebam (Pavešič 

Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 21). 

 

Vidimo lahko, da bi le petina (20 %) osnovnošolskih učiteljic sredstva namenila v 

IKT in s tem povezana izobraževanja, torej na zadnje mesto za razliko od, v 

povprečju, tretjine učiteljic (35 %) v preostalih članicah OECD (Pavešič Japelj, 

Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 21).  

Zanimivo je, kako majhen poudarek naše učiteljice namenjajo uporabi IKT in četudi 

jih je le polovica vstopila v razred kot kompetentne za uporabo IKT, dodatna 

izobraževanja obiskujejo podpovprečno pogosto v primerjavi z ostalimi državami 

OECD. Ti podatki so seveda samoocene, ki so se kasneje izkazale za bolj 

optimistične, kot je bilo dejansko stanje. Zelo zanimivo bi bilo podatke raziskave 
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TALIS 2018 primerjati s podobno raziskavo sedaj, ko se je zgodilo šolanje na 

daljavo.  

2.1.1.5 IKT med šolanjem na daljavo 

 

Ko se je v začetku marca leta 2020 ves pouk preselil na daljavo, so se začele kazati 

pomanjkljivosti v pripravljenosti naših šol in šolskega kadra na spletno učenje, ki  jih 

je razkrila raziskava TALIS že dve leti poprej, leta 2018. Jožica Frigelj, učiteljica 

razrednega pouka, navaja, da »učitelji nismo bili izobraževani za poučevanje na 

daljavo« in, da se »ure, ki smo jih posvetili samoizobraževanju z različnimi orodji za 

poučevanje na daljavo, zelo težko preštejejo«. Damir Orehovec, državni sekretar na 

MIZŠ, je ocenil, da če bi pogledali pripravljenost učiteljic na lestvici od 1 do 100, bi 

se nekatere znašle pri ničli in druge pri sto (Pedagoški inštitut, 2020).  

Da je pouk na daljavo sploh lahko potekal, je bilo potrebno zagotoviti nekatere 

pogoje, in sicer: 

1. Tehnološka pripravljenost 

Ta vključuje zagotovitev tehnične opreme tako za pedagoški kader kot učenke, 

vzpostavitev digitalnega učnega okolja ter dostopnost omrežja. 

2. Vsebinska pripravljenost 

Gradiva, pripravljena v skladu z učnimi načrti, morajo biti že vnaprej natisnjena in 

dana učenkam, digitalno dostopna bodisi prek spleta, radia ali televizije. 

3. Pedagoška pripravljenosti in pripravljenosti staršev 

Učiteljice morajo imeti sposobnost oblikovanja in usmerjanja pedagoškega procesa 

prek spleta, gradiv, TV ali radia. Vsaj tako je pomembna tudi angažiranost staršev, 

pa tudi njihova zmožnost, da podprejo učenke pri šolanju na daljavo. 

4. Pripravljenosti za spremljanje in evalvacijo 

Pomeni, da morajo biti učiteljice pripravljene slediti aktivnosti in dostopanju učenk 

do gradiv, spremljati njihovo delo od doma in nenazadnje to tudi vrednotiti 

(UNESCO COVID-19 Education Response, 2020, v Rupnik Vec idr., 2020, str. 25). 
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Vse štiri pogoje so morale učiteljice zagotoviti, ko se je ves pouk začel izvajati na 

daljavo. Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v 

Sloveniji (odslej Analiza), ki jo je izvedel ZRSŠ, je pokazala kar nekaj pomanjkljivosti 

pri 3. točki, ki opredeljuje usposobljenost učiteljic osnovnih šol za uporabo IKT za 

namene poučevanja. 

 

Slika 7: Samoocena veščin uporabe digitalne tehnologije za namene izobraževanja na daljavo ((Rupnik Vec, 

2020, str. 118) 

 

Kljub temu, da sta se nekje dve tretjini slovenskih učiteljic na razredni stopnji čutili 

vešče sestavljati naloge ter dejavnosti za samostojno učenje nove učne snovi, je 

tretjina še vseeno takih, ki tega same niso znale narediti oz. so naredile s pomočjo 

drugega ali pa same s težavami (Rupnik Vec, 2020, str. 118). Tretjina takih učiteljic 

bi lahko sovpadala ravno z zgornjo tretjino učiteljic na starostni lestvici. Zelo podobni 

rezultati se kažejo pri oceni zmožnosti uporabe vsaj enega videokonferenčnega 

okolja za poučevanje na daljavo. Spet tretjina učiteljic poroča, da same in brez težav 

tega niso bile sposobne opraviti. Še najmanj spodbudno je dejstvo, da več kot 

polovica učiteljic ni znala samostojno in brez težav uporabiti vsaj enega izmed 

spletnih učnih okolij (prav tam). V raziskavi, ki so jo izvedle Krajnc, Huskič, Kokol, 

Kos in Košir (2020), so se na trditev »Počutim se sposobnega uporabljati IKT« 

učiteljice v 63 % deležu popolnoma strinjale oz. strinjale. Skoraj tretjina učiteljic 

(32,1 %) je bila neodločenih glede njihove sposobnosti uporabe IKT. Le malo več 
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kot polovica (53,5 %) učiteljic se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da se čutijo 

sposobne usmerjati učence pri uporabi IKT. 

Podatki v grafih na spodnjih dveh slikah kažejo, da je najmanjši delež poučevanja 

na razredni stopnji pripadel ravno videokonferencam in poučevanju prek spletnega 

učnega okolja – spletne učilnice (Rupnik Vec, 2020, str. 56). To pomeni, da je vsa 

teža glede komunikacije in dejanske izvedbe učnega proces padla na starše. 

Zavedati se moramo tudi, da so to podatki po prvem zapiranju šol. 

 

Slika 8: Prevladujoči način izvajanja pouka v času izobraževanja na daljavo (Rupnik Vec, 2020, str. 56) 

 

 

Slika 9: Vzpostavljanje stika z učenci (Rupnik Vec, 2020, str. 61) 

 

Na vprašanje, kaj bi učiteljice še potrebovale, da bi bile bolj uspešne pri uporabi 

digitalne tehnologije za namene izobraževanja, tako na daljavo kot v šoli, je kar 55,7 
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% osnovnošolskih učiteljic odgovorilo, da bi potrebovale izobraževanje za rabo 

digitalnih tehnologij za dosego ciljev učenja ter poučevanja na daljavo. Za predmetni 

pouk je enako odgovorilo 43,6 % učiteljic (Rupnik Vec, 2020, str. 119). Ti odstotki 

so mnogo višji kot tisti izpred dveh let, ki jih je razkrila raziskava TALIS. Takrat je 

namreč le 8 % učiteljic poročalo o potrebah po dodatnem izobraževanju v povezavi 

z IKT, pa tudi podpovprečen odstotek slovenskih učiteljic bi takrat sredstva namenila 

v ta del izobraževanja. 

 

2.1.2 Zamikanje pedagoških praks 

 

To podpoglavje predstavlja vsaj enakovredno pomembne vsebine kot vsa doslej 

omenjena poglavja, če ne še pomembnejše. Dejstvo je, da smo se vsi osredinili na 

tehnične zmožnosti učenk, digitalne kompetence učiteljic, pravično ocenjevanje in 

prilagajanje vsebin, pozabili pa smo, da se je pedagoška praksa začela zamikati. S 

tem problemom so se ukvarjali le redki strokovnjaki pedagogike v Sloveniji, kot je 

npr. Robi Kroflič. Dejstvo, da se poučevanje spreminja iz kolektivnega procesa v 

proces individualnega učenja, je zaskrbljujoče. Problematika je tudi v tem, da četudi 

je poučevanje na daljavo glede tehnologije najbolj napredno poučevanje doslej, se 

je vloga učiteljice pravzaprav spremenila v tisto izpred 30. let. Način poučevanja je 

pravzaprav postal tradicionalen. Mlajše učiteljice so na račun progresivne 

pedagogike tu naletele na težavo, kako sploh poučevati. Poleg tega je z redukcijo 

problemov šolanja na daljavo izpadla možnost učenk, da se subjektivizirajo. 

»Za slovensko prosvetno politiko je značilno zanikanje zavedanja, da je šolanje na 

daljavo v ospredje postavilo predvsem samostojno učenje …« (Kroflič, 2020, str. 

28). Robi Kroflič, redni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani, opozarja na vidik, ki je v prosvetni družbi popolnoma 

spregledan in ki ga tudi mediji ne tematizirajo. To sem med raziskovanjem ugotovila 

tudi sama. Na spreminjanje vloge učiteljice, ki je med časom šolanja na daljavo še 

najbolj prišla na plano, nizozemski strokovnjak za pedagogiko, Gert Biesta, opozarja 

že več desetletij. »Ena največjih sprememb, ki se dogaja zadnji dve desetletji v zvezi 

z edukacijo, je vzhajanje koncepta »učenja« in posledičen upad koncepta 

»poučevanja«. Poučevanje je bilo redefinirano v omogočanje poučevanja (Biesta, 
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2005, str. 55). S tem se je spremenila vloga, položaj in tudi identiteta učiteljic (Biesta, 

2019, str. 549). 

Kroflič izpostavlja tri nevarne usmeritve, ki jih je moč razbrati iz analize medijskih 

sporočil, ki sta jih izdala MIZŠ in ZRSŠ. Prva je primarna usmerjenost pozornosti na 

to, da bo samostojno učenje lahko nemoteno potekalo s pomočjo spletnih gradiv – 

torej zagotovitev pogojev, da bodo vsi imeli na voljo računalnike, spletne učilnice 

itd. (Kroflič, 2020, str. 31). Ko skrb učiteljic zreduciramo na t. i. tehnološko, pozabimo 

na kompleksnost vzgoje in izobraževanja, ki vključuje vsaj še izobraževalno, 

moralno in emocionalno domeno (Biesta, 2020). Druga nevarnost je bila po besedah 

Krofliča pretirano osredinjenje, kako pridobiti vse potrebne ocene za to šolsko leto, 

kako organizirati Nacionalno preverjanje znanja itd. Tretja nevarnost, ki smo ji bili 

sicer priča prvič, pa je izrazita medikalizacija pedagoškega prostora (Kroflič, 2020, 

str. 31).  

Prvi dve nevarnosti povezuje z ugotovitvami strokovnjaka za pedagogiko, Gerta 

Bieste, ki že vsaj desetletje opozarja na t.i. »poučenjenje« oz. angleško – 

learnification šolskega prostora. Kroflič opozarja na mešanje konceptov 

izobraževanja na daljavo in učenja. Posredovanje gradiv prek spletna in pozivanje 

učencev na delanje nalog in učenje od doma ne moremo imenovati poučevanje na 

daljavo – in to pojasni pojem »poučenjenje izobraževanja«. Na ta način se 

poučevanje zreducira na učenje – torej individualen proces, kakovost izobraževanja 

pa se meri le na podlagi nekih objektivnih izidov, npr. v obliki ocen. Če sta ta dva 

trenutka najbolj poglavitna v vzgoji in izobraževanju, vsaj v neki meri izpade to, da 

se mladi sprašujejo, kako prebivati v svetu, biti s svetom v dialogu itd., tj. 

subjektivizacija človeka po Biesti (Kroflič, 2020).  

Biesta v članku Good education in an age of measurement: on the need to reconnect 

with the question of purpose in education (2008) izpostavlja tri glavne vloge, ki jih 

ima izobraževanje. Prva je vsem znana kvalifikacija učencev, da torej otroke 

opremimo z znanjem, s sposobnostmi, z dispozicijami, ki jim omogočijo, da nekaj s 

tem lahko naredijo, npr. se zaposlijo. Druga vloga izobraževanja je socializacija, ki 

jo opredeli »kot proces, pri katerem učencem ponudimo prakse in tradicije, načine 

delovanja in bivanja, ki so bila razvita skozi stoletja, in jim pomagamo, da se znotraj 

teh najdejo in znajdejo« (Biesta, 2020, str. 5). Tretja vloga pa je subjektivizacija 
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otroka. Subjektivizacija je morda moment, ki je v času šolanja na daljavo vsaj za 

nekaj časa izpadel, saj je manjkal v neki meri tudi socialni kontekst. Razvoj 

subjektivnosti namreč ni nekaj, kar se doseže z »izolacijo« od sveta in ni 

konstituirana iz nas samih (od znotraj-navzven), temveč je stvar dialoga z 

zunanjostjo, ki nas nagovarja, kliče v eksistenco in se torej konstituira od zunaj-

navznoter (Biesta, 2019 str. 551 in Kroflič, 2020, str. 32). S tem, ko se je glavni 

poudarek izobraževanja na daljavo dajal na zagotavljanje pogojev za samostojno 

učenje in pridobitev nekih objektivnih rezultatov, ne pa kontekstualizaciji učnega 

procesa, kar so mladi najbolj pogrešali – pogovori o tem, kaj se dogaja, kaj storiti 

itd. – torej dialog z zunanjostjo (Kroflič, 2020), je vzgojni vidik vzgojno-

izobraževalnih institucij ves čas šolanja na daljavo padel v senco prizadevanj za 

pridobitev ocen in nadaljnjega poteka izobraževanja (Kroflič, 2020, str. 33).  

V času šolanja na daljavo se je morda zgodil tudi preobrat k tradicionalnemu načinu 

poučevanja, ko je učiteljica tista, ki vodi pedagoški proces, učenke pa jo poslušajo 

(Allen, idr., 2020, str. 234). Gert Biesta je znan kritik sodobnega načina poučevanja, 

pri katerem učiteljice vidimo kot »posrednike učenja« in sprememba vloge učiteljice 

iz osrednje vloge v razredu (angl. »sage on the stage«)  v stransko vlogo v razredu 

(angl.  »guide on the side«) (prav tam). To je tudi primarna praksa na pedagoški 

fakulteti, saj smo bodoče učiteljice izobražene v smeri, da pouk »omogočamo«, 

same pa vanj zelo malo posegamo, kar Biesta označi za t. i. marginalizacijo 

učiteljskega poklica. Ta postopen premik od poučevanja k učenju se dogaja že od 

80. let prejšnjega stoletja in je spremenil vlogo, položaj in identiteto učiteljice 

(Bennet, 2020). Ko je nastopil čas šolanja na daljavo, so učiteljice morale spremeniti 

svojo vlogo nazaj iz stranske v osrednjo čez noč, pri čemer pa je prišlo do problema, 

saj učiteljice, vsaj mlade, v tej smeri niso bile izobražene. V času šolanja na daljavo 

so vsaj po večini odpadle konvencionalne pedagoške prakse, kot so skupinsko 

učenje, kooperativno učenje ter projektno delo. Učiteljice so bili prepuščene same 

sebi, a z znanjem zgolj progresivne pedagogike je tu prihajalo do potencialnih 

umanjkanj znanja, kako voditi pouk, ko odpade osebni stik (Bennet, 2020).  

To vprašanje pa ni stvar preteklosti, virus je namreč še vedno med nami, ima 

sposobnost mutiranja in kot kaže, kmalu ne bo izginil oz. se bodo pojavljale nove 

različice. Ob postopnem vračanju v razrede se priporoča varnostna razdalja, 

medikalizacija šolskega prostora pa po mnenju nekaterih šolnikov do neke mere 
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ovira izvedbo zakonsko določenih nalog šole in vrtca (Kodelja, 2020 v Sodobna 

pedagogika, 2020, str. 31), kar nakazuje, da bo morda klasičen pouk, kot ga 

poznamo, vsaj v neki meri otežen, če bodo šole sledile tistim najbolj radikalnim 

varnostnim ukrepom NIJZ in če bo šolanje na daljavo še kdaj v tolikšni meri zamajalo 

pedagoški proces.  

Ob vsem tem pa ne gre pozabiti še na dejanske nevarnosti IKT za mladino. 

Nevarnosti IKT morda nimajo neposrednega kratkoročnega vpliva na učiteljice in 

učenke, imajo pa dolgoročnejše posledice, na kar smo morda pozabili. Bernard 

Stiegler, eden največjih IKT poznavalcev sodobnega časa, tako IKT opredeljuje kot 

pharmakoma – zdravilo in hkrati strup in poudarja, da moderna digitalizacija uničuje 

pozornost in imaginacijo otrok ter njihovo željo po vednosti (Kouppanou, 2016, v 

Sodobna pedagogika, 2020, str. 33). Prav tako strokovnjak na področju umetne 

inteligence, Joe Domoulin, pravi, da učenje preko strojev ni enako tistemu z 

razumevanjem (prav tam) in tudi drugi strokovnjaki opozarjajo, da gre pri učenju 

preko IKT za poudarek na informacijskem modelu vednosti, za redukcijo interakcij 

na prenos podatkovnih informacij in na reprezentacijski teoriji mišljenja (Kroflič, R.,  

2020, str. 33). 

Glavni vprašanji sta torej, ali se bo zamik pedagoških praks, ki smo mu bili priča in 

bi ga lahko imenovali »premik kulture učenja h kulturi poučevanja« (Biesta, 2010, 

2019, v Kroflič, 2020, str. 34) in mu mnoge učiteljice niso bile kos, obdržal, in ali je 

smiselno bodoče pedagoške delavke pripravljati tudi na scenarije šolanja na 

daljavo. Prvo vprašanje, po mojem mnenju, ponuja negativen odgovor (če epidemij 

več ne bo in prav tako ne najbolj radikalnih varnostnih ukrepov v šolah), drugo pa 

zagotovo pozitivnega. Na tem mestu tudi poziv vsem pedagoškim fakultetam, ki 

formirajo bodoče učiteljstvo. Ali so same opravile evalvacijo, kako dobro svoje 

študentke pripravijo na vse možne, mogoče načine poučevanja? Ali bodo v 

prihodnosti študentke bolj seznanjali tudi s tradicionalnim načinom poučevanja? V 

katero smer bodo peljale osvežitve oz. prenove svojih študijskih programov? 

Dejstvo je, da nas je progresivna pedagogika v času šolanja na daljavo »pustila na 

cedilu«, še najbolj pa tiste učiteljice, ki s pomočjo IKT niso znale biti iznajdljive. 

UNESCO je na seznam različnih pripravljenosti, ki omogočijo učinkovito 

izobraževanja na daljavo, uvrstil tudi pripravljenost pedagoginj, da bodo lahko 

poučevale od doma, kar vključuje pripravo učiteljic, da bodo znale oblikovati in 
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usmerjati učenje prek spleta ter pripraviti gradiva za potrebe učenja od doma 

(Rupnik Vec, idr., 2020, str. 25). 

 

2.1.3 Didaktike 

 

V podpoglavju z naslovom Didaktika bom tematizirala, kako so učiteljice prilagajale 

metode in oblike dela v času šolanja na daljavo. Zaradi zamika pedagoške prakse 

so mnoge metode in oblike dela na žalost izpadle, druge pa so bolj stopile v 

ospredje. Obravnavala bom tudi, kako je potekalo ocenjevanje in kako je način dela 

vplival na cilje in standarde znanja.  

 

2.1.3.1 Metode 

 

Glede na to, kako učiteljica in učenka med seboj komunicirata, poznamo štiri 

metode poučevanja na daljavo (Yusupova in Mukamedieva, 2020 v Kracenbaher 

Mernik, 2020, str. 14), in sicer: 

1. Posvetovanje učenke in delo s pomočjo različnih izobraževalnih virov. Tu gre za 

izrazito individualizirano metodo poučevanja, saj je vključenost učiteljice minimalna, 

v proces se vključi le, ko učenka potrebuje nasvet ali pomoč (tehnična pomoč) in 

seveda pri pripravi gradiv in načrtovanju. 

2. Predstavitev učne snovi učiteljice, učenke imajo pasivno vlogo. Ta metoda je 

značilna za tradicionalni pouk in pride v poštev, ko ni potrebe po individualizaciji in 

je skupina otrok po znanju izrazito homogena. Učenke nimajo vloge pri komunikaciji. 

3. Interakcija in aktivna vloga vseh vključenih v izobraževalnem procesu. Ta metoda 

predvsem izkorišča skupinske oblike dela. Učiteljica se na takšno poučevanje 

najbolj temeljito pripravi, med samo uro pa zgolj poda temo in kratka navodila ter 

kasneje vzdržuje potek učenja, tako da je ta optimalen za skupinsko učenje. 

Tovrstna metoda učenki omogoča nekoliko več neodvisnosti, saj ni odvisna od 

učiteljice, pač pa tudi od preostalih članic skupine, poleg tega pa spodbuja 

ustvarjalne interese učenke. 



23 
 

4. Problemski pouk. Pozornost učenk pri tej metodi je usmerjena na problem, ki ga 

skrbno pripravi in predstavi učiteljica. Učenke se predvsem spodbuja k razvoju 

strategij, ki pripomorejo k reševanju težav. Vloga učiteljice je minimalna, saj zgolj 

opazuje in nudi podporo.  

Na razredni stopnji je po podatkih Analize (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 61) 21 % 

učiteljic stik z učenkami izpostavilo prek videokonference, 55 % prek elektronske 

pošte in 8 % prek spletne učilnice itd. Tiste učiteljice, ki so stik vzpostavljale preko 

videokonferenc, so po večini uporabljale metodo razlage v kombinaciji s pogovorom 

in prikazovanjem video in avdio vsebin (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 63). Stik, 

vzpostavljen prek elektronske pošte, je predstavljal 55 % delež vzpostavljenih stikov 

z učenkami (oz. v tem primeru s starši), kar pomeni, da je bil pouk izrazito 

individualen, navodila za izvajanje nalog pa so pravzaprav najpogosteje prehajala 

prek staršev.  

Zagotovo sta tretja in četrta metoda poučevanja na daljavo skoraj v celoti izpadli, 

saj raziskave poročajo o občutnem povečanju metod razlage, pogovora in 

predstavitve gradiv.  

 

2.1.3.2 Oblike 

 

Problematika zamikanja pedagoške prakse, ki sem jo izpostavila v prejšnjem 

poglavju, je močno vplivala tudi na oblike dela. V Analizi (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 

79) so bile učiteljice vprašane, kako pogosto so posegale po različnih oblikah dela, 

ki jih najdemo v razredu. Učiteljice so občutno manj kot v razredu posegale po 

skupinskem delu in delu v paru, več kot v razredu pa je bilo prisotno individualno 

delo. Kar 81 % učiteljic razrednega pouka je odgovorilo, da je individualnega dela 

več ali občutno več kot v razredu (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 79). Do neke mere tu 

drži trditev Gerta Biesta, ki opozarja na prehajanje od poučevanja k učenju.  
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Tudi na MIZŠ in ZRSŠ (2020) so izpostavili razlike, ki jih poučevanje na daljavo 

prinese v zvezi z didaktiko, in sicer pravijo, da je didaktika poučevanja tesno 

soodvisna od zmožnosti tehnologije in od področja poučevanja (MIZŠ, 2020 v 

Krecenbaher Mernik, 2020, str.16). 

 

2.1.3.3 Cilji 

 

Kot posledico omejenih možnosti uporabe različnih metod in oblik dela, pa tudi 

najverjetneje vseh drugih dejavnikov, ki so vplivali na poučevanje na daljavo, kot so 

digitalne kompetence učiteljic, pomanjkanje smernic s strani MIZŠ in ZRSŠ itd., so 

učiteljice razrednega pouka kakovost le-tega v 11 % ocenile kot občutno slabše kot 

v razredu in v 59 % kot slabše kot v razredu (Rupnik Vec., idr., 2020, str. 51). Kljub 

temu so učiteljice tako na razredni kot predmetni stopnji poročale o relativno visoki 

realizaciji učnih ciljev, namreč kar tretjina razrednih učiteljic je v času šolanja na 

daljavo uresničila tri četrtine predvidenih učnih ciljev, četrtina pa kar vse zadane 

učne cilje. Le nekoliko nižje odstotke so dosegale učiteljice predmetne stopnje 

(Rupnik Vec, idr., 2020, str. 67), kot razlog za okrnjeno realizacijo pa sta dve tretjini 

navedli upoštevanje smernic ZRSŠ o zmanjšanju obsega ciljev in ena četrtina 

neuresničljivost oz. nekompatibilnost določenih ciljev s šolanjem na daljavo (Rupnik 

Vec, idr., 2020, str. 68). 

 

 

Slika 10: Prikaz prisotnosti različnih oblik dela pri pouku na daljavo v primerjavi s poukom v razredu ((Rupnik Vec, idr., 2020, str. 

79) 
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2.1.3.4 Ocenjevanje 

 

O ocenjevanju bom spregovorila, ker je bil to velik izziv, s katerim so se soočale 

učiteljice in seveda tudi učenke. Vprašanja, kako zagotoviti, da bo ocenjevanje 

pravično do vseh, da snovi ne bo preveč ali premalo, da pritisk na učenke ne bo 

prevelik itd., so bila vsa relevantna v času, ko je pouk potekal na daljavo.  

Del šolanja na daljavo je bilo tudi ocenjevanje učenčinega znanja, kar je do neke 

mere sporno, ker je težje ohraniti pravičnost in legitimnost ocen. Pojavlja se 

vprašanje, ali je sploh smiselno ocenjevati znanje, če šolanje na daljavo ni enako 

kakovostno kot pouk v šoli. Ali je torej ocenjevanje znanja sploh mogoče 

opravičevati? Če je bil pouk na daljavo kakovosten, je torej tudi ocenjevanje 

upravičeno (Štefanc, Makovec Radovan, Kalin, Mažgon, Skubic Ermenc, Šteh, 

2020). To vprašanje vseeno ostaja relevantno, saj je večina učiteljic učenje na 

daljavo ocenjevala kot slabše oz. občutno slabše (kar vidimo v prejšnjem odstavku) 

v primerjavi s poukom v razredu (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 51). Negotovosti glede 

ocenjevanja je aprila 2020 razjasnilo ZRSŠ z objavo Usmeritev za preverjanje in 

informacije o ocenjevanju znanja v osnovni šoli (2020). V zapisu poudarjajo, da 

šolanje na daljavo ne more potekati po enakem urniku kot pouk v šoli, zatorej naj 

tudi učitelji izberejo in obravnavajo le temeljne cilje v povezavi s standardi, poleg 

tega pa naj bodo še posebej pozorni na zdravje in dobro počutje učenk – naj torej 

vzpostavijo zdravo klimo, ki temelji na zaupanju in pogovoru o tem, da je zdaj tudi 

odgovornost učencev, da pridobijo znanje. Izpostavili so, naj se v mesecu aprilu 

(2020) ne ocenjuje, kot temeljne pogoje, da bi bilo preverjanje in ocenjevanje 

učinkovito, pa zapisali, da je potrebno upoštevati: 

▪ Stik z vsemi učenkami 

Učiteljice morajo poznati razmere, v katerih so učenke lahko del učenja na daljavo 

in predvsem pri mlajših naj pri delu sodelujejo tudi starši. Če npr. starši učenke niso 

na voljo – morda je otrok pri starih starših – se morajo učiteljice tega zavedati, saj 

ni nujno, da stari starši poznajo tehnologijo. 

▪ Tehnične zmožnosti 
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Učiteljice morajo biti glede tehničnih zmožnosti zelo fleksibilne. V primeru, da 

učenke ne bi imele na voljo računalnika ali pa bi imeli slabšo povezavo, bi morala 

učiteljica pomoč nuditi tudi prek telefona, elektronske pošte itd. 

▪ Podpora učenkam 

Učenkam z učnimi težavami naj se pouk individualizira s pomočjo izvajalcev DSP, 

ISP, spremljevalcev itd., ki bodo, skupaj z razredničarko, pripomogli k napredku 

znanja. 

▪ Pomoč učenkam, ki so neocenjene ali imajo negativno oceno 

Ocenjevanje v času šolanja na daljavo je še bolj občutljivo področje, kot če bi pouk 

potekal v šolah, in učenkam, ki niso bile ocenjene ali pa so pridobile slabo oceno, je 

treba pomagati zapolniti pomanjkanje znanja. S tem bodo tudi novi snovi lažje 

sledile in napredovale. Zagotoviti je treba, da te učenke ne »ostanejo zadaj« (ZRSŠ, 

2020, str. 3). 

▪ Diferenciacija 

Razlike med učenkami so se s šolanjem na daljavo poglobile in pojavile so se tudi 

nove, ki prej niso bile relevantne, kot je npr. računalniška opremljenost. Zato je 

potreben pristop, ki obravnava vsako članico glede na zmožnosti, ki jih ima, naj bodo 

to kognitivne, socialne ali pa materialne (ZRSŠ, 2020, str. 4). 

 

Učiteljice prvega triletja osnovne šole so bili tudi opozorjene, da so cilji in standardi 

v tem obdobju postavljeni na ravni triletja in bo potencialno vrzel v znanju mogoče 

nadomestiti v 2. ali pa 3. razredu. Presoja za ocenjevanje naj bo torej odvisna od 

dejanskih možnosti za doseganje ciljev in standardov. 

V prejšnjem šolskem letu, torej 2019/20, je MIZŠ tudi opredelilo število ocen, ki naj 

bi jih pridobila učenka, in sicer se je zmanjšalo število pridobljenih ocen v drugem 

ocenjevalnem obdobju. Za vsak predmet je morala učenka tako pridobiti vsaj eno 

oceno. Priporočilo je bilo, da naj učiteljice pri zaključevanju izhajajo iz ocen, ki so 

bile pridobljene pred zaprtjem šol, torej pred 16. marcem (Mlakar, 2020). 
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V drugem obdobju šolanja na daljavo, torej od 19. 10. 2020 do 26. 1. 2021, pa je 

MIZŠ odločilo, da bo to šolsko leto obsegalo le eno ocenjevalno obdobje, torej manj 

ocen (Mlakar, 2020). 

Če sicer podatke iz poglavja Didaktike povzamem, kažejo na dokaj slab potek 

šolanja na daljavo, in sicer so v povprečju učiteljice uporabljale (najmanj popularne) 

metode razlage, oblike dela so bile zreducirane na individualne, cilji so bili sicer 

dokaj visoko realizirani, vendar je bila ocena o uspešnosti pouka na daljavo s strani 

učiteljic označena kot občutno slabša v primerjavi s poučevanjem  v razredu. Kljub 

vsem omenjenim problematikam, na katere je tudi stroka stalno opozarjala, je 

ministrica javnosti nenehno namigovala, da proces vzgoje in izobraževanja dobro 

teče (Kustec 2020a v Černe, Antič, 2020, str. 169).  Ne glede na vse, kar sem v tem 

poglavju izpostavila, pa je enotno mnenje pedagoške srenje tako, da je bilo že s 

tem, ko se je izobraževanje na daljavo vzpostavilo, narejeno več in bolje, kot če ga 

sploh ne bi bilo. S tem se zagotovo strinjam, kajti težko je pomisliti, kakšna škoda bi 

se otrokom delala, če šolanja v nobeni obliki ne bi bilo. 

 

 

2.1.4 Podpora učiteljstvu 

 

V tem podpoglavju bom predstavila oblike pomoči in količino podpore, ki so jih nudili 

različni organi učiteljicam pri šolanju na daljavo. Ker se je obdobje šolanja na daljavo 

pričelo praktično čez vikend, so šole morale odreagirati hitro. Da bi bil ta prehod čim 

bolj gladek, bi bila potrebna pomoč in podpora s strani MIZŠ, ZRSŠ, vodstva šole, 

kolektiva znotraj šole, učiteljic kolegic iz drugih šol, staršev in nenazadnje tudi 

učenk. Zdi se, da so nekatere izmed omenjenih pomoči prišle prepozno in v 

premajhnem obsegu. 

Krajnc, Huskič, Kokol, Kos in Košir (2020) so v raziskavi ugotovile, da so učiteljice 

največ podpore zaznavale s strani vodstva šole, in sicer je o tem poročalo kar 80,2 

% učiteljic. O podobno spodbudnih podatkih kaže tudi raziskava Analiza, v kateri so 

učiteljice pričale o podpori in motivaciji s strani ravnateljic, ki nanje niso izvajale 

pritiskov (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 121). Ravnateljice niso pritiskale, saj so mnoge 

učiteljice poročale o hudih pritiskih. Na vprašanje o podpori MISŽ in ZRSŠ je o vsaj 
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zmerno zaznani podpori poročalo 31,9 % in 29,8 % učiteljic, o podpori v veliki meri 

s strani MIZŠ pa le 2,5 % in s strani ZRSŠ zgolj 3,3 % učiteljic. Pomen digitalnega 

koordinatorja je bil v času šolanja na daljavo zelo velik, saj je o vsaj zmerni podpori 

poročalo kar 76 % učiteljic (Krajnc, Huskič, Kokol, Kos in Košir, 2020, str. 87). 

Digitalnim koordinatorjem so dodeljene različne naloge in odgovornosti, ki so tako 

tehnološke kot pedagoške narave in v Sloveniji je sistematizirano delovno mesto 

prav posebno mesto (Bourgeois, Birch, & Daviydovska, 2019). Gregor Pečan, 

predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic, je na okrogli mizi Izobraževanje na 

daljavo – izkušnje za prihodnost opozoril ne ekstremno preobremenjenost 

računalničarjev oz. organizatorjev informacijske dejavnosti v času šolanja na 

daljavo, saj so morali pomagati, nuditi stalno asistenco kolegom, pa tudi staršem in 

otrokom, skrbeti za možnosti, ki so jih imele družine … in pozval na neustrezen 

delež dela, ki je sistematizirano za te šolske delavce (Pedagoški inštitut, 2020). 

Medveš (2020) opozarja na slabo odzivnost MIZŠ in ZRSŠ, ki še tri tedne po 

začetku pouka na daljavo niso podali smernic in orientacije. Prve smernice o šolanju 

na daljavo so s strani MIZŠ prišle šele 3 tedne (3. april 2020) po uradnem začetku 

šolanja na daljavo, 13. marca, ko so šole čez vikend vzpostavile pouk na daljavo, ki 

je potem lahko stekel že 16. marca, torej čez tri dni. Problem je nastal tudi v 

neusklajenosti nekaterih navodil MIZŠ in ZRSŠ in pa normativni okvir teh navodil, 

ki ni ustrezen za šolanje na daljavo. Manjkalo pa je ravno tisto, kar so učiteljice in 

ravnateljice najbolj potrebovale: navodila, kako ravnati − pedagoški razmislek.  

V Analizi je kar 42,1 % učiteljic odgovorilo, da potrebujejo izmenjavo primerov dobrih 

praks in 26,1 %, da potrebujejo natančna priporočila o poučevanju (Rupnik Vec, idr., 

2020, str. 251). V okrožnicah in priporočilih je bil premajhen poudarek na 

pedagoških in didaktičnih postopkih, ki so se korenito spremenili, ko se je pouk 

preselil na daljavo. Medveš (2020) še poudarja, da se je zgodila tako imenovana 

depedagogizacija razmišljanja o šoli, saj je bil glavni interes MIZŠ in ZRSŠ skrb, 

kako zagotoviti, da se bo šolsko leto zaključilo v nekem formalnem (in finančnem) 

okvirju (Medveš, 2020, str. 20). 

Na okrogli mizi o Izobraževanju na daljavo – izkušnje za prihodnost je mag. Jožica 

Frigelj poudarila, da so se na pomoč hitro odzvale založbe gradiv, ki jih uporabljajo 

za poučevanje, in odklenile vsa svoja digitalna gradiva za vse, v pomoč so priskočili 
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tudi iz mariborske in ljubljanske pedagoške fakultete in ZRSŠ, ki je organiziral razne 

strokovne skupine in podpore učiteljicam. Sama pravi, da s strani MIZŠ v prvih treh 

tednih ni bilo narejeno ničesar, razen objavljanje hvalnic. Ko so ravnateljice šol 9. 

aprila 2020 na MIZŠ poslali vprašanja v zvezi z realizacijo dokumentacije in izvedbe, 

so nedoločne odgovore prejeli šele 30. aprila. Ker so se stvari glede MIZŠ po njenih 

besedah odvijale s 3-tedenskim zamikom, so morali veliko stvari organizirati in 

spreminjati za nazaj (Pedagoški inštitut, 2020). 

Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, je na okrogli mizi izpostavil, da so že v samem začetku 

šolanja na daljavo stekla organizirana usposabljanja s strani ZRSŠ, Arnesa, 

Microsofta ter drugih ponudnikov, mnogi pa so se organizirali sami. Opozarja pa, da 

smo se soočili z obliko izobraževanja, ki nam je bila popolnoma neznana in z njo 

nismo imeli še nobenih izkušenj, kar je izpostavil tudi Gregor Pečan, predsednik 

združenja ravnateljev in ravnateljic, ko je rekel, da je šlo za situacijo, v kateri nismo 

imeli popolnoma nobenih teoretičnih pedagoško-didaktičnih podlag. Enakega 

mnenja je tudi Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ, ki je šolanje na daljavo opredelil 

kot »eksperiment brez priprave na eksperiment« (Pedagoški inštitut, 2020). 

Na dejstvo, da sodelovanje med stroko in politiko ni steklo, kaže tudi to, da je 

pomemben del strokovnjakov, ki so pripravljali dokument uradnih priporočil ZRSŠ 

glede ocenjevanja znanja na daljavo, potem izdal še dodaten strokovni dokument, 

kjer poudarjajo še druge vidike. To jasno kaže na to, da dialog med šolsko stroko in 

šolsko politiko ni stekel na način, da bi imeli strokovnjaki možnost izraziti vse svoje 

predloge in pomisleke (Černe, Antič 2020, str. 174). Kljub temu je šolska politika 

nenehno ustvarjala vtis, da so bile vse odločitve sprejete znotraj konsenza (Černe, 

Antič 2020, str. 175). Ko so šole dobile prvo okrožnico s smernicami, je predsednik 

združenja ravnateljev, Gregor Pečan, poročal, da so bili praktiki, ki so pri zapisu 

smernic sodelovali, v manjšini.  

Trije strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja (eden zaposlen na Univerzi v 

Ljubljani, drugi na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani in tretji na Univerzi v Mariboru) 

so poročali o nevključenosti strokovnjakov oz. njihovih institucij v pripravo rešitev, 

dokumentov in pomembnih ukrepov. Poročali so o tem, da so bili vključeni le v en 

sestanek (ki se je zdel zgolj formalnost – sestanek je dajal vtis namere ministrice, 

da javnosti potrdi dialog in sodelovanje s strokovnjaki), da so bile fakultete 
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popolnoma izključene. Eden izmed intervjuvancev je ocenil, da stroka sploh ni bila 

vključena v pripravo ukrepov in da je bil vključen le ZRSŠ (Černe, Antič 2020, str. 

80). Kot razloge za nevključenost so intervjuvanci navajali novost in nenadnost 

situacije, nesposobnost organizacije s strani MIZŠ, mnenje ministrice, da je težko 

soočati različna mnenja, da ni bilo interesa s strani odločevalcev, oportunizem 

strokovnjakov na univerzah, pasivnost strokovnjakov, apatije univerze … (Černe, 

Antič 2020, str. 181). Zadnji intervjuvanec je tako zajel tudi nasproten vidik, in sicer, 

da strokovnjaki, ki so se oglasili, pogosto niso imeli podpore kolegov iz stroke. 

Kritičen je bil do univerz in njenih članic. Tudi prvi intervjuvanec je poudaril 

nepripravljenost strokovnjakov za pomoč, ko se jih k temu pozove. Tukaj bi morala 

v ospredje stopiti Kantova raba uma, na katero opozarja Kodelja (2007 v Černe, 

Antič 2020, str. 182). Ta pomeni, da je naloga strokovnjakov, da opozarjajo in 

izražajo pomisleke, ki jih sprejema šolska politika (Černe, Antič 2020, str. 182). 

Pomanjkanje teorije in izkušenj je lahko eden izmed razlogov za tako pozne odzive 

s strani MIZŠ, a časa, ki so si ga vzeli na ministrstvu, šole niso imele. Več kot očitno 

je, da so se morale znajti same in čez vikend vpeljati popolnoma drugačne 

pedagoške prakse v drugem pedagoškem okolju. Na nek način je razumljivo, da s 

strani MIZŠ in ZRSŠ takrat jasnih smernic ni bilo, ker se v tolikšnem obsegu s 

šolanjem na daljavo še ni srečal nihče, nikdar, problematično pa je bilo, da ko so se 

pojavile, te niso obravnavale pedagoških tematik, temveč zgolj finančne, v povezavi 

z IKT opremo, digitalnimi kompetencami ter objektivnimi ocenami. Nihče ni 

tematiziral problematike spreminjanja poučevanje v samostojno učenje. Nihče ni 

obravnaval pomembnosti pogovora z učenkami o nastali situaciji. Na eni strani torej 

lahko razumemo, da na MIZŠ in ZRSŠ niso vedeli, kaj in kako naprej, učiteljstvo pa 

te možnosti ni imelo. Imeli so dva dni časa, da se prilagodijo nastali situaciji. 

 

2.1.5 Sodelovanje 

 

Učiteljice so bile v času šolanja na daljavo bržkone v stiku s starši otrok v večji meri 

kot kadarkoli prej. Predvsem to velja za prvo triletje osnovne šole, ko je šolanje v 

veliki meri potekalo dobesedno ob izdatni podpori in pomoči staršev. Starši so bili 

vmesni člen in v največji meri gre zahvala njim, da je učenje sploh lahko potekalo. 

Tudi v kolektivu se je povečala potreba po sodelovanju v povezavi s tehničnimi 
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stvarmi, učnimi vsebinami, prilagajanjem ciljev in pristopov itd. Zdi se, da so 

učiteljice morale sodelovati bolje in več, kot so morda vajene v normalnih razmerah. 

 

2.1.5.1 Sodelovanje s starši 

 

Sodelovanje med šolo in domom ima neštete pozitivne posledice za otroke, 

nedvomno pa, kar pogosto pozabljamo, tudi za same starše, učiteljice in šolo 

(Henderson in Berla, 1994, Epstein, 1996, Booth in Dunn, 1996, Elizalde-Utnick, 

2002, Esler idr., 2002 v Kalin, J., Govekar Okoliš, M., Mažgon, J., Mrvar, P., 

Resman, M., Šteh, B., 2008, str. 5). Štirje ključni pogoji za kakovostno partnerstvo 

med šolo in domom so: 

▪ dvosmerna komunikacija, ki je pristna, empatična ter spoštljiva, 

▪ vzajemna podpora, 

▪ skupno odločanje,  

▪ spodbujanje učenja (Hornby, 2000 v Kalin idr., 2008, str. 13). 

Ti pogoji so še toliko bolj v ospredje stopili med šolanjem na daljavo, ko poučevanje  

(predvsem) na razredni stopnji brez staršev bržkone sploh ne bi moglo obstajati. 

 

Prednosti, ki jih zaradi sodelovanja med domom in šolo doživljajo: 

• Učenke 

Prednosti, ki jih doživljajo učenke, kot posledica kakovostnega sodelovanja s starši 

so med drugimi težnja po temu, da bi dosegle več, bolj redno delanje domačih nalog, 

boljše ocene (Wherry, 2005, v Kalin idr., 2008, str. 5), boljša samopodoba ter 

samodisciplina in še mnogo drugih (Kalin idr., 2008, str. 5). S tem je samo bistvo 

sodelovanja med domom in šolo že definirano, a to sodelovanje lahko ponudi še 

mnogo več, tako za starše kot učiteljice. 

V prid zgornjem odstavku govorijo tudi podatki, da so bile tiste učenke, katerih starši 

so neposredno sodelovali z učiteljico prek raznih platform, med šolanjem na daljavo 

za 45,8 % uspešnejše pri različnih nalogah kot tiste učenke, katerih starši niso redno 

sodelovali z učiteljicami (Kuhar Črepnjak, 2020 str. 732). Tu se mi sicer poraja 
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dvom, saj so starši učenk, ki so učno ter vzgojno manj uspešni, navadno tudi manj 

motivirani za sodelovanje z učiteljicami in s šolo. To se lahko zgodi kot posledica 

nezaupanja do učiteljic, ki jih na nek način krivijo za neuspeh svojega otroka (Strojin, 

1992, str. 33 v Kolar, 2005 str. 30) 

• Starši 

Prednosti sodelovanja za starše so dvojne, in sicer na eni strani so starši, ki so v 

stalnem stiku z učiteljicami, informirani o otrokovem učnem ter osebnostnem razvoju 

ter na ta način lahko prispevajo k poenotenju šole in doma kot enotnega 

socializacijskega prostora. Po drugi strani pa je sodelovanje med starši in 

učiteljicami prav tako, če ne še bolj, pomembno z vidika zbliževanja otroka in starša, 

saj se starši, ki sodelujejo pri otrokovem šolskem procesu, mu pomagajo, ga 

spodbujajo itd., z njim tudi zbližujejo (Kalin idr., 2008 str. 6).  

Neprestan stik med šolo in domom je pogoj za kakovostno delo in razvoj otroka. To 

velja vselej, še posebej pa se je to pokazalo v času izobraževanja na daljavo 

(Rupnik Vec, idr., 2020, str. 123).  Predvsem je bilo to razvidno na razredni stopnji 

in še posebej pri prvošolkah, ki znanja o IKT nimajo, niso bralke in še niso sposobne 

samoorganizacije, zato je bilo vse v veliki meri odvisno od tega, kako so se odzvali 

starši (Škulj, 2020, str. 140). 

 

• Učiteljice 

Prednosti, ki jih doživlja učiteljica, če uspešno sodeluje s starši, so npr. zadovoljstvo, 

ko učenka dosega dober učni uspeh, spoznavanje življenja otroka, njegovih 

interesov, poznavanje perspektive, ki jo imajo starši do otroka, lahko pripomore k 

razumevanju tako staršev kot otroka. Najpomembnejše dejstvo pa je, da uspehi 

učiteljice, ki jih dosega s posameznimi otroki, peljejo prek dobrega sodelovanja z 

njihovimi starši (Kalin idr., 2008, str. 8).  
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Slika 11: Pozitivni vplivi sodelovanja v trikotniku učenec-starš-učitelj (Intihar, Kepec, 2002 v Kolar, 2005, str. 25) 

 

V zgornji preglednici so povzeti pozitivni vplivi sodelovanja med trikotnikom učenka 

-učiteljica-starš. 

V Analizi (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 121) so učiteljice razrednega pouka 

sodelovanje s starši ocenile s povprečno vrednostjo 4,3, kar nakazuje na dobro 

sodelovanje, nekoliko nižje, v povprečju 3,88, pa so sodelovanje s starši ocenile 

učiteljice predmetnega pouka. 

Pomemben korak k uspešnemu sodelovanju je tudi sodelovanje vodstva šole s 

starši. Ravnateljice so v Analizi (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 181) namreč poročale, 

da so pridobivale mnenja staršev in da so bile povratne informacije, ki so jih nudili 

starši, ključnega pomena za evalvacijo procesa šolanja na daljavo. Šele kriza je 

torej pokazala pravi pomen, ki ga ima sodelovanje med šolo in domom in vpliv na 

trikotnik učenka-učiteljica-starš (Kuhar Črepnjak, 2020, str. 732).  

Zdi se, da sodelovanje med učiteljicami, starši in učenkami še nikoli v času šolanja 

ni bilo tako nujno in pomembno, kot je bilo med izobraževanjem na daljavo. 

Prednosti sodelovanja za vsakega člana trikotnika so že sicer pomembne, a v času 

epidemije so bile še večje in pomembnejše. Mogoče je trditi, da če sodelovanja ne 

bi bilo, tudi šolanja na daljavo ne bi bilo mogoče. 
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2.1.5.2 Sodelovanje v kolektivu 

 

»Kljub začetnim težavam smo na koncu poučevanja na daljavo spoznali kar nekaj 

prednosti novega načina dela, saj smo se člani aktiva med seboj bolj povezali, 

pridobili veliko učnega gradiva, obogatili svoje delo z izmenjavo idej, učenci pa so z 

našim timskim delom pridobili zanimiv, pester pouk in znanje na nov, njim zanimiv 

ter prilagojen način« (Kovačič, 2020, str. 54). Tako je ena izmed učiteljic zapisala 

svojo izkušnjo o pomenu timskega dela v času šolanja na daljavo. S sodelovanjem 

so pri učenkah dosegle želeno znanje, torej uresničitev ciljev, med sabo pa odprto 

komunikacijo (prav tam).  

Tudi podatki Analize (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 121) kažejo podobno sliko glede 

sodelovanja učiteljic v kolektivu. V povprečju so učiteljice na trditev »S kolegi v 

aktivu dobro sodelujem« odgovorile, da sodelujejo odlično, s povprečno vrednostjo 

4,53. Podobno visoko so ocenile tudi sodelovanje z drugimi zaposlenimi na šoli, ki 

niso neposredno znotraj kolektiva (4,18). Zanemarljivo manj so dobro sodelovanje 

v aktivu ocenile učiteljice predmetne stopnje (4, 44).  

V Analizi (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 123) so zapisane tudi smernice, kako lahko 

učiteljica vzdržuje stik s kolegicami, naj bo ta formalen ali neformalen. Pomembno 

je, da: 

▪ si učiteljice med seboj izmenjujejo primere dobre prakse, 

▪ soustvarjajo in si med seboj delijo digitalna učna gradiva, 

▪ razrešujejo dileme, težave, povezane z delom, 

▪ od ravnateljice dobijo povratno informacijo o svojem delu. 

 

 

S tem, ko so učiteljice v krizni situaciji ohranile stik in kakovostno komunikacijo, so 

zmanjšale negotovosti glede izvedbe lastnega poučevanja, saj so med seboj delile 

različne strategije, primere dobre prakse, se medsebojno spodbujale itd. S tem pa 

so najverjetneje vplivale tudi na nivo stresa, pozitivno duševno stanje ipd. 

Kakovostno sodelovanje v aktivu je bilo v teh časih neke vrste zaščitni dejavnik 

(Rupnik Vec, idr., 2020, str. 122).  
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2.2 Izzivi učiteljic kot članic družine 

V drugem sklopu se bom osredinila na izzive, ki so jih imele učiteljice, ki so hkrati 

mame šolajočih se otrok in vodje gospodinjstva. Rada bi poudarila, da se ta vidik 

zelo malo oz. skoraj ne tematizira v naši literaturi tako v času šolanja na daljavo kot 

tudi pred tem. Na SVIZ-u in tudi na MIZŠ in SURS podatkov, koliko učiteljic ima 

šoloobvezne otroke, nimajo. Kako starševstvo vpliva na to, kako učiteljica poučuje, 

je tema, ki se v Sloveniji še ni raziskovala in tudi tujih člankov na to temo je zelo 

malo, kar poročajo tudi nekateri avtorji (npr. Koutrouba, 2016). To me je napotilo, 

da sama tematiziram ta vidik. Dejstvo je tudi, da v osnovnih šolah prevladuje ženska 

populacija, ki se je v času šolanja na daljavo znašla v specifičnem položaju, saj so 

ženske tudi v gospodinjstvu navadno bolj obremenjene. Nikakor ne želim 

zmanjševati težavnosti položaja vseh drugih žensk, ki niso učiteljice, saj so se tudi 

one znašle v položaju, ko so doma vodile gospodinjstvo in hkrati opravljale svoj 

poklic. Kar pa zadeva učiteljstvo, pa bi lahko v času šolanja na daljavo pričakovali 

še večji vpliv, ki so ga doma šolajoči otroci imeli na poučevanje njihovih staršev in 

pa velike težave, o katerih so učiteljice poročale, ker so poleg svojih učencev v šoli 

in svojih otrok doma zraven opravljale še gospodinjska dela in bile, zdi se, da 

dejansko nazadnje, tudi pomemben člen družinskega življenja. Ali so učiteljice, ko 

so videle stiske svojih otrok doma, spremenile svoje delo? Ali so se lažje vživele v 

občutke učencev, in še pomembneje, njihovih staršev? Želim tematizirati 

problematiko učiteljic v tem času. Zanemarilo se je, da so učiteljice tudi mame in 

vodje gospodinjstva. S strani medijev in stroke so bile, kot mame, v tem času 

spregledane. Tudi učiteljstvo ima namreč strahove, depresije in tega ni tematiziral 

nihče. 
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2.2.1 Učiteljice kot mame in gospodinje 

Na podlagi raziskav je znano, da starševstvo pomembno vpliva na profesionalno 

življenje ljudi, saj morajo starši preurediti svoje vrednote, prioritete in razviti 

določene sposobnosti in značilnosti, da lahko efektivno obvladujejo oba »življenjska 

poklica« (Drago, 2001; Frone, 2003; Hudson et al., 2001 v Koutrouba, 2016, str. 

21). 

Med odgovori učiteljic, ki jih je anketirala Sikes (1998), je bilo zaznati štiri temeljne 

vidike, ki so se pojavljali v odgovorih vseh učiteljic, ko so morale našteti največje 

spremembe glede njihove percepcije in dela, ki so bile posledice dejstva, da so 

mame. Te razlike so: 

▪ odnos z otroki (Sikes uporabi 'students'), 

▪ odnos s starši otrok, 

▪ vodstvene in organizacijske odločitve, 

▪ razvoj poklicne kariere (Sikes, 1998, str. 92). 

Odnos z otroki 

Vse mame – učiteljice so spregovorile o tem, kako se je njihov pogled na učenke 

spremenil, ko so tudi same imeli otroke. To so pripisale t. i. 6. čutu (angl. 'gut feeling-

u').  

Katie je na primer dejala: »Ne moreš si pomagati, da si ne bi predstavljal svojega 

otroka v vsem tem. Vedno si predstavljam Nicolo, ko ima nek učenec pomanjkanje 

samozavesti in nikoli ne bom dovolila, da bi bil tih otrok spregledan, ker vem, skozi 

kaj je šla moja lastna hči … Nekega dne sem govorila z učencem o njegovem 

šolskem delu, on pa je samo stal tam – na enak način, kot stoji moj sin in vedela 

sem, da je bil prestrašen, zato sem mu rekla: »Poglej. Ne bom vpila nate. Le govoriti 

želim s tabo. Poglejva, kaj lahko storiva« in je začel jokati, jaz pa sem si mislila … 

To je moj otrok.« (Sikes, 1998, str. 93) 

James pravi: »Šele pred kratkim je imelo dejstvo, da imam otroka, vpliv na moje 

poučevanje. Ko je bil Sean približno enako star kot otroci, ki jih učim, sem mu 

pomagal pri pregledovanju testa iz spoznavanja okolja in prav zaradi tega sem 

spremenil določene stvari, ki jih poučujem, in način, kako jih poučujem« (Sikes, 

1998, str. 94). 
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Raziskava, ki jo je izvedla Koutrouba (2016) na tridesetih grških učiteljih, je prav 

tako razkrila, da je imelo starševstvo znaten vpliv ne učiteljičino zmožnost vživljanja 

v druge osebe, na njihove odnose predvsem z učno šibkejšimi učenkami, na 

uporabljene tehnike poučevanja itd. (Koutrouba, 2016, str. 20). 

Odnos s starši otrok 

Dejstvo, da so tudi starši učitelji, jih naredi bolj dovzetne za vrste skrbi, s katerimi se 

srečujejo starši njihovih učenk (Sikes, 1998, str. 94). Učiteljice se zdijo bolj 

empatične in tolerantne, kadar imajo tudi same izkušnje s starševstvom. Karen 

izpostavi vidik, ko je njen otrok težaven, kljub temu, da je sama učiteljica, in ob tem 

občuti najrazličnejša čustva, kot je npr. ta, da je slab starš. Hkrati pa ostale učiteljice, 

ki so mame, s katerimi je avtorica spregovorila, niso krivile staršev za otrokov 

neuspeh, nasprotno, simpatizirale so s takimi starši in nasprotovale zavzemanju 

različnih patoloških perspektiv (Sikes, 1998, str. 95). 

Karen (Sikes, 1998) je izpostavila tudi, da otrokom ne daje domače naloge, saj se 

zaveda, da ko otrok nalogo prinese domov, to ustvari pritisk na celotno družino. 

Veliko staršev dela od doma ali pa jih ni doma, zato ne želi dajati družinam te 

zadolžitve, saj sama ve, kako težko je. Resnica je, da je večina družin zelo 

zasedenih in v stresnih situacijah in zadnja stvar, ki jim pade na pamet, je pomoč 

otroku pri reševanju domače naloge. 

Sikes (1998, str. 99) povzema, da biti mama in hkrati učiteljica navadno rezultira v 

tem, da so učiteljice bolj občutljive za potrebe individualnih učenk, kar vključuje tako 

težave učenke kot subjekta kot tudi spremembe načinov poučevanja, da bi 

omogočale posameznim učenkam lažje učenje. Staršev niso več obravnavale kot 

»druge«, katerih želje in zahteve so zgolj zato, da povzročijo konflikte, temveč kot 

»drugi, vendar takšni kot jaz«, ki imajo podobne težave kot jaz sama. 

Učiteljice, ki so hkrati mame, tudi izboljšajo komunikacijo, so bolj potrpežljive, 

tolerantne do kritik staršev otrok, hkrati pa jim tudi nudijo več podpore tako v zvezi 

z akademskimi kot socialnimi dosežki učencev (Koutrouba, 2016, str. 20). 

Med šolanjem na daljavo so bile zaznane statistično pomembne razlike med 

učiteljicami, ki so doma skrbele za svoje predšolske oz. šolske otroke, in med tistimi, 

ki niso. Pokazalo se je, da so tiste učiteljice, ki so imele doma vsaj enega 
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predšolskega oz. šolskega otroka, v času šolanja na daljavo doživljale več stresa, 

kot tiste, ki doma niso skrbele za otroke. To je za pedagoške delavke z otroki 

pomenilo veliko spremembo tako pri svojem delu kot delu s svojimi otroki (Krajnc, 

Huskić, Kokol, Kos, Košir, 2020, str. 88).  

Večina raziskav obravnava vpliv starševstva na učiteljice z vidika odnosa do učenk, 

staršev, vpliva na kariero itd., zanemarjajo pa potencialen vpliv, ki ga ima 

spremljanje učnega procesa svojega otroka na poučevanja učiteljice v razredu. 

Ravno to je bilo še posebej očitno med šolanjem na daljavo, ko je učiteljica doma 

spremljala celotni proces učenja svojega otroka, ko se je ta učil na daljavo, hkrati 

pa poučevala svoj razred. Mene bo zanimalo predvsem, ali je bilo to učiteljicam v 

kakšno pomoč pri načrtovanju pouka. Ali so npr. videle, da imajo njihovi otroci 

preveč zadolžitev, so v stiski ali pa da niso zbrani med poukom na daljavo in to 

potem spremenile pri svojem poučevanju? Ta tema v slovenski, pa tudi tuji literaturi, 

še ni bila podrobno naslovljena, vendar menim, da so učiteljice, ki so imele doma 

šolajoče otroke, imele dober vpogled in priložnost za izboljšanje svojega 

pedagoškega dela. 

Poleg tega bi rada tematizirala še stiske, ki so jih učiteljice doživljale kot vodje 

lastnega gospodinjstva. Kako so vzdrževale ravnovesje med domom in družino ter 

poučevanjem? Kaj so storile, ko jih je lasten otrok potreboval, medtem ko so vodile 

videokonferenco s svojim razredom? Odgovore na ta vprašanja ne morem ponuditi 

v obliki teorije, ker je bila ta problematika do sedaj neobravnavana. Nekaj pogledov 

učiteljic bom osvetlila v empiričnem delu. 
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3 Empirični del 

3.1 Opredelitev problema 

Problem, ki ga bom opredelila v empiričnem delu, je dvojen, in sicer pedagoški ter 

»družinski«. Pedagoški se nanaša in vključuje izzive, ki so jih učiteljice imele v 

povezavi z razumevanjem IKT in njihove digitalne kompetence, izzive v povezavi s 

sodelovanjem s starši, kolegicami, uporabo novih metod in oblik dela ter soočanje 

s posledicami vseh teh zamikov didaktik poučevanja. 

Drugi del problema zajema vprašanje, kako so se učiteljice soočale z dejstvom, da 

so poleg vodenja svojega razreda na daljavo doma skrbele še za svoje otroke in 

spremljale tudi njihovo šolanje ter ob tem vodile še gospodinjstvo. Zanimalo me je, 

kakšne težave in stiske jim je takšen način delovanja predstavljal in ali so morda od 

tega odnesle tudi kaj pozitivnega – npr. ali jim je bilo v pomoč, da so videle, kako se 

šola njihov otrok in so potem to uporabile pri svojem poučevanju.  

3.2 Namen in cilji raziskovanja 

Namen empiričnega dela moje magistrske naloge je ugotoviti in preučiti, s katerimi 

izzivi so se učiteljice soočale v času šolanja na daljavo v obeh oz. vseh vlogah, ki 

so jih zavzemale, torej kot učiteljice in kot mame, žene, članice gospodinjstva. 

Cilj magistrske naloge je pridobiti poglobljen vpogled v vloge, v katerih so se znašle 

učiteljice v času šolanja na daljavo, in odgovoriti na spodaj zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Za doseganje namena in ciljev magistrske naloge bom uporabila naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je bila digitalna kompetentnost učiteljic in kako je potekalo soočanje s 

prevlado IKT v času prvih dveh valov epidemije? 

2. Kolikšna je bila podpora različnih akterjev šolskega polja (vodstvo, kolektiv, MIZŠ, 

ZRSŠ, pedagoških fakultet) in sodelovanje z različnimi akterji v omenjenem 

obdobju? 

3. Kakšne spremembe so prinesli zamiki pedagoških praks po mnenju učiteljic? 
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4. Kako so učiteljice lovile ravnovesje med službo in domom (svojim otrokom, 

gospodinjstvom)? 

3.4 Raziskovalna metoda  

3.4.1 Vzorec 

V vzorec sem zajela 6 žensk in 1  moškega, starih od 29 do 58, ki so imeli v času 

šolanja na daljavo poleg lastnih pedagoških obveznosti doma tudi lastne otroke, ki 

so potrebovali spremljanje in pozornost pri njihovem šolanju. Podatke sem pridobila 

na manjši šoli v zasavski regiji. Podatki so anonimni, za preverjanje verodostojnosti 

pa so dostopni pri meni in mentorici. 

3.4.2 Pripomočki 

Za kvalitativno analizo sem se odločila, ker sem želela izpostaviti »unikate«, 

posebnosti, občutja in ne faktografskih podatkov. Imela sem tudi primeren dostop 

do intervjuvank, saj sem jih izbrala znotraj šole, na kateri sem takrat delovala. Za 

kvantitativno analizo bi le stežka pridobila dovolj intervjuvank, saj sem želela 

intervjuvati učiteljice, ki so imele doma še dokaj nesamostojne otroke, da bi lažje 

osvetlila problematiko, ki so jo doživljali. Že na šoli, kjer sem bila, je bilo težko najti 

7 tovrstnih učiteljic. Vprašalnik je bil sestavljen iz 14 vprašanj, ki so se najprej 

navezovala na pedagoški del, ob koncu pa tudi na vlogo, ki so jo imele intervjuvanke 

v gospodinjstvu, kako so vzpostavljale ravnovesje med službo in družino. 

3.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Ko sem na začetku določila kriterij za izbiro intervjuvank, torej, da imajo učiteljice 

osnovnošolske otroke (po možnosti čim mlajše) ter da učijo na nižji stopnji (kjer so 

prav tako otroci mlajši in torej manj samostojni), se nisem zavedala, kako težko bom 

pridobila odgovore na svoja vprašanja, kajti oseb, ki so ustrezale mojim kriterijem, 

ni bilo veliko. Imela sem možnost opravljati intervjuje na šoli, kjer sem tudi sama 

takrat delala. Ugotovila sem, da morda takšnih učiteljic niti ni tako zelo veliko, kot 

sem si sprva mislila. 

V začetku sem želela spregovoriti le o izzivih, ki so jih imele učiteljice v povezavi z 

IKT in digitalno (ne)kompetentnostjo, a sem to kasneje razširila na še druge 

pedagoške prvine, kot so ocenjevanje, didaktike, zamikanje pedagoških praks, 

dodala pa sem še drugi, zame zdaj še bolj pomemben del te naloge, in sicer dejstvo, 
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da so mnoge učiteljice imele doma tudi lastne otroke in svoje gospodinjstvo, ki v 

času šolanja na daljavo ni obstalo, pač pa je še bolj zaživelo. 

Vse intervjuje sem opravila v juniju leta 2021. Vse, razen ene intervjuvanke, sem že 

poznala. Vljudno sem jih prosila za sodelovanje v intervjuju in vse so z veseljem 

privolile. Pred začetkom pogovora sem jih podrobneje seznanila s temo in jih 

opozorila, da bodo ostale anonimne. Prosila sem jih, ali lahko intervjuje posnamem 

s programom za snemanje zvoka na mobilnem telefonu. Vsem sem nato zastavila 

enaka vprašanja in različna dodatna vprašanja, s katerimi sem pridobila še določene 

podrobnosti, ki jih sicer ne bi. Tema intervjujev je intervjuvanke zelo pritegnila, ker 

se jih je osebno zelo dotaknila in ker je očitno, da so v teh časih doživljale stiske. 

Intervjuji so potekali posamično. 
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3.6 Rezultati 
 

3.6.1 Intervju 1 

 
Intervju 1 sem izvedla 16. junija 2021 na delovnem mestu intervjuvanke. Potekal je v sproščenem vzdušju in trajal 34 minut. 

Intervjuvanka je bila dobre volje, pripravljena je bila veliko povedati, nobeno vprašanje ji ni predstavljalo problema. Intervjuvanka je 

stara 41 let, ima 18 let delovne dobe, poučuje 1. razred. Njena otroka sta stara 12 in 14 let. 

Tabela kod: Intervju 1 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 Vstala kasneje, takoj zjutraj pregledala elektronsko pošto, priprave 
za naslednji šolski dan, popoldne delo s svojima otrokoma, konec 
delovnega dne med 18. in 19. uro (1. val) 

IKT NENADNA PREVLADA IKT 
PRI POUČEVANJU 

▪ Bolj računalniški tip človeka, delo z računalnikom sprošča. 
▪ V 1. valu veliko dela z iskanjem interaktivnih vaj. 
▪ Več težav kot delo z računalnikom je predstavljala didaktika. 

 PREDHODNO IN 
PRIDOBLJENO ZNANJE 

▪ Znala uporabljati PPT, ki ga je nadgradila s glasovno razlago. 
▪ Naučila snemati filmčke – zapis črk. 

 NAJVEČ TEŽAV ▪ Interaktivne vaje preko PPT-ja. 
▪ Naučila uporabljati vmesnik h5p. 

 NAJMANJ TEŽAV / 

 ODNOS DO IKT Ima rada, samo pozitiven odnos. 

 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Ni bil vključen. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

Se čuti kompetentno. 
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 PRIMERJAVA S KOLEGI 
GLEDE DIGITALNE 
KOMPETENCE 

▪ Bolj kompetentna od kolegic. 
▪ Ne bi primerjala glede na starost, temveč glede na zanimanje do 

tehnologije. 

 SPREMEMBA 
SPOSOBNOSTI UPORABE 
IKT 

So se izboljšale. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA ▪ V 1. valu nikakor ne. 
▪ V 2. valu so se bolj potrudili – tedenske konference in več pohval 

v smislu »dobro vam gre«. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

V 1. valu veliko bolj aktiven kot v 2. 

 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ Nikakor ni čutila nobene podpore.  

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

Ni čutila podpore, dokler se ni včlanila v klub Alumni. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGI ▪ Podpora največja s strani sodelavk.  
▪ V 1. valu ogromno sestankov, pogovorov, pomoči, v 2. manj. 
▪ Izmenjavale vaje, razlage, filmčke …  
▪ Sodelovanja je bilo več kot sicer. 

 S STARŠI ▪ Želela bi si več sodelovanja.  
▪ Sicer so dnevno pošiljali naloge in bili zelo vestni, upoštevali 

navodila.  
▪ Na daljavo je bilo sodelovanja več kot sicer. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

 ▪ Velika rošada.  
▪ Na daljavo je bilo poučevanje, ki ga izvaja v šoli, nemogoče.  
▪ Prek videokonference se ni dalo voditi pouka, pri katerem bi bili 

učenci v osrednji vlogi. 

 KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Kakšna navodila so bila prezahtevna, vse je zato poenostavila.  
▪ Ni se obneslo delo v parih, skupinah in da bi učenci sami prišli 

do znanja.  
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DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ V 1. valu večkrat prepisovanje, potem tudi to ne več.  
▪ Več razlage, bolj vodeni, pogovora skoraj ni bilo. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Samostojno delo tako na videokonferencah kot doma.  
▪ V 1. valu nekaj videokonferenc po skupinah.  
▪ Veliko individualnega dela tudi izven videokonferenc. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ Samoiniciativna prilagoditev v 1. valu.  
▪ V 2. predvsem prestavitev ciljev na kasnejši čas, dokler ni prišla 

direktiva ZRSŠ in potem še enkrat spremenile cilje.  
▪ Na daljavo nismo dosegli ciljev, kot je npr. dramatizacija.  
▪ Dodatno so vse minimizirali, balast odpravili.  
▪ Na koncu dosegli vse cilje. 
▪ Vseeno so prvošolci največ izgubili, ne učno, ampak vedenjsko. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO Ni ocenjevala, preverjala s pomočjo videokonferenc. 

 ODNOS DO GOLJUFANJA Skušala na zabaven način namigniti, da jo to moti: »Mamica, bolj 
tiho, slišimo te.« 

KAKOVOST POUKA  ▪ Več znanja bi otroci odnesli v šoli.  
▪ Kakovost boljša pred epidemijo.  
▪ Ne more jim dati istega znanja. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Prilagajala zaradi svojih otrok. Mlajši je doživljal stisko.  
▪ Pri njima opazila neprimerne načine poučevanja – takrat si je 

rekla, da njeni učenci tega ne bodo počeli.  
▪ Ugotovila, kako negativno videokonference vplivajo na družinsko 

življenje. 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Starše veliko bolj razumela, če so npr. napisali opravičilo za 
izostanek ali nenarejeno domačo nalogo.  

▪ Bolj razumela stiske staršev, ker je to lahko doživljala kot mama 
in učiteljica. 
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RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Velik izziv učiti svoj razred in spremljati svoje otroke doma. 
Sreča, ker sta starejša.  

▪ Morala postaviti prioritete, kar je bilo zelo težko. 
▪ Onemogočila obvestila na telefonu, mož jo je večkrat spomnil, 

naj se odklopi.  
▪ Gospodinjstvo se je dalo usklajevati, ker sta otroka že zelo 

samostojna. 

 MEJA MED PROSTIM 
ČASOM IN DELOM  

▪ Zabrisana.  
▪ Telefon imaš ves čas s seboj, ves čas dobivaš sporočila.  
▪ Čisto prevelik poseg v tvoj osebni prosti čas. To opazijo tudi mož 

in otroka. 

 OBSEG DELA Se je povečal, ker je učencem želela dati nekaj kakovostnega. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 ▪ Skrajšala službeni dnevnik. 
▪ Videokonference namenila le tistim, ki želijo. 
▪ Dopoldneve vzela proste, bila več na voljo svojim otrokom.  
▪ Spletno učilnico bi obdržala. 
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Utemeljena teorija: Intervju 1 

Intervjuvanka je svojo dnevno rutino med šolanjem na daljavo opisala tako, da je 

kasneje vstajala, že zjutraj takoj bila pri računalniku in pregledovala elektronsko 

pošto. Popoldne je delala s svojima otrokoma in dan zaključila nekje med 18. in 19. 

uro (v 1. valu). 

Glede nenadne prevlade IKT pri poučevanju ni imela težav, saj pravi, da je bolj 

»računalniški tip« človeka ter da jo delo z računalnikom sprošča. Da je naklonjenost 

do uporabe tehnologije pozitivno povezana z integracijo IKT v pouk (npr. Teo 2008; 

Tondeur idr. 2008; Demicri, 2009, v Brečko, 2016, str. 48), sem izpostavila že v 

teoretičnem delu. V 1. valu, pravi, da je imela veliko dela z iskanjem interaktivnih vaj 

ter da ji je sama didaktika v povezavi z računalnikom povzročala več težav kot pa 

sama tehnična uporaba računalnika. Že prej je znala uporabljati PowerPoint, med 

šolanjem na daljavo pa se je naučila le-tega podpreti še z glasovno razlago in 

snemati video posnetke, ki so ji predvsem koristili pri poučevanju zapisa črk. Naučila 

se je tudi uporabljati vmesnik h5p. Intervjuvanka poroča, da je imela največ težav z 

izdelavo interaktivnih vaj s pomočjo PowerPointa. Intervjuvanka svoj odnos do IKT 

opredeli kot pozitivnega, IKT ima rada. Izobraževanje o IKT v njeno formalno 

izobraževanje ni bilo vključeno. Intervjuvanka torej sodi znotraj 33 % slovenskih 

učiteljic (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 10), ki niso bile 

deležne izobraževanja v zvezi z uporabo IKT v času formalnega izobraževanja. To 

dejstvo je sicer presenetljivo, saj intervjuvanka ne sodi med starejšo tretjino 

slovenskih učiteljic. Opredeli se kot digitalno kompetentno, bolj od svojih kolegic, za 

katere pa meni, da digitalna kompetentnost ni odvisna od starosti, temveč od 

samega zanimanja za tehnologijo. Po njenem mnenju torej pomanjkanje 

izobraževanja učiteljic o uporabi IKT v šoli ni razlog za neznanje, temveč le-to 

pripisuje pomanjkanju interesa. Pravi, da so se njene sposobnosti uporabe IKT do 

konca šolanja na daljavo izboljšale. 

Intervjuvanka na vprašanja o podpori s strani vodstva pravi, da je v 1. valu nikakor 

ni čutila, v 2. pa je bila podpora večja, prejeli so več pohval: »Delate dobro, odlično 

vam gre – tega v 1. valu nismo slišale.« ter imeli tedenske konference. Krajnc, 

Huskič, Kokol, Kos in Košir (2020) so v svoji raziskavi ugotovile diametralno 

nasprotno stališče kar 80, 2 % učiteljic, ki so poročale o največji podpori prav s strani 

vodstva. Za šolskega koordinatorja pravi, da je bil v 1. valu veliko bolj aktiven kot v 
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2., s strani MIZŠ in ZRSŠ pa meni, da nikakor ni čutila nobene podpore, kar 

pojasnjujejo tudi teorija, saj je na vprašanje o podpori teh dveh institucij pritrdilno 

odgovorilo skupaj le  8,8 % učiteljic (Krajnc, Huskič, Kokol, Kos in Košir, 2020, str. 

87). S strani pedagoških fakultet ni čutila podpore, dokler se ni včlanila v klub 

Alumni. 

Pravi, da je bila največja podpora s strani sodelavk, sploh v 1. valu so imele ogromno 

sestankov, pogovorov in medsebojne pomoči, v 2. valu pa je bilo tega že manj. 

Delile so si primere dobre prakse, vaje, razlage, video posnetke. Tudi kar 42, 1 % 

učiteljic v Analizi je odgovorilo, da potrebujejo izmenjavo primerov dobre prakse 

(Rupnik Vec idr., 2020, str. 251). Intervjuvanka pravi, da je bilo sodelovanja med 

šolanjem na daljavo več kot sicer. S starši, pravi, da bi si želela več sodelovanja, 

kljub temu, da so dnevno pošiljali naloge, bili pri tem zelo vestni in upoštevali 

navodila. Vseeno pa pravi, da je bilo sodelovanja s starši med šolanjem na daljavo 

več kot običajno. 

Spreminjanje vloge učiteljice oz. zamikanje pedagoških praks je intervjuvanka 

opredelila kot veliko rošado. Pravi, da: »V šoli dejansko daš otrokom material, ga 

vodiš, ampak sam prihaja do znanja. Na daljavo je bilo to skoraj nemogoče.« Ta 

izkušnja je še en dokaz marginalizacije učiteljskega poklica, ki je po besedah 

Benneta (2020) posledica progresivne pedagogike, pri kateri znanje manjka takrat, 

ko ni osebnega stika. Pravi, da se preko videokonference pouka, pri katerem bi bile 

učenke v osrednji vlogi, ni dalo voditi. Ker se ni obneslo delo v parih in skupinah, 

učenke niso mogle same prihajati do znanja. Pravi, da je zato vse zelo poenostavila. 

Intervjuvanka je metode dela na daljavo opredelila kot pouk z več razlage, v 1. valu 

več prepisovanja, a v 2. ne več toliko. Učenke so bile bolj vodene in pogovora skoraj 

ni bilo, kar pojasnjuje tudi Analiza, kjer je kar 81 % učiteljic odgovorilo, da je bilo v 

času šolanja na daljavo individualnega dela več ali občutno več kot sicer (Rupnik 

Vec idr., 2020, str. 79). Tudi oblike dela so se spremenile, in sicer pravi, da je bilo 

veliko samostojnega dela tako na videokonferencah kot doma. V 1. valu so imeli 

nekaj videokonferenc po skupinah, sicer pa se delo v parih in skupinah ni obneslo. 

Na daljavo intervjuvanka ni ocenjevala, temveč zgolj preverjala znanje. Če je 

zaznala goljufanje, je zadevo skušala rešiti na zabaven način, v smislu »Mamica, 

slišimo te.« 
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Intervjuvanka ocenjuje, da bi učenci več znanja odnesli, če bi bili v šoli, da jim istega 

znanja na daljavo ne more dati. Pravi, da je bila kakovost pouka boljša pred 

epidemijo. Podobno meni tudi 70 % učiteljic, intervjuvanih v Analizi (Rupnik Vec. 

idr., 2020, str. 51). 

Intervjuvanka trdi, da je svoje šolsko delo prilagajala zaradi svojih lastnih otrok, saj 

je njen mlajši sin doživljal stisko. Pri svojih dveh sinovih je opazila nekatere 

neprimerne načine poučevanja in si rekla, da njene učenke tega ne bodo počele. 

Ugotovila je tudi, kako negativno videokonference vplivajo na družinsko življenje. 

»Ko potekajo videokonference, mora biti v stanovanju mir – in to, meni, kot mami, 

negativno vpliva. Družinskega življenja ne moreš kar ustaviti.« Intervjuvanka je 

veliko bolje razumela starše, ker je tudi sama šolanje na daljavo doživljala kot starš. 

Bolj je razumela opravičila za izostanek, nenarejene domače naloge itd. Učitelje 

dejstvo, da so starši, naredi bolj dovzetne za vrste skrbi, s katerimi se srečujejo 

starši njihovih učencev (Sikes, 1998, str. 94), kar je še posebej veljalo v času šolanja 

na daljavo. 

Glede ravnovesja med šolo in družino ter skrbjo za gospodinjstvo pravi, da je velik 

izziv učiti svoj razred ter spremljati svoje otroke doma. Trdi, da ima srečo, ker sta 

njena sinova malo starejša. Postaviti je morala prioritete, kar je bilo zelo težko:   

»Rekla sem si, da sem tudi mama in žena in sem te stvari zaprla.« Tako je 

onemogočila obvestila na telefonu, tudi mož jo je večkrat spomnil, naj se odklopi, 

»Če sam ne opaziš, ti drugi povedo, mož te začne pogrešati, postajaš nenavaden, 

nisi več dovolj zunaj. Ta meja se hitro zabriše. Tudi moja otroka sta to opazila.« 

Pravi, da se je gospodinjstvo dalo usklajevati, ker sta otroka že dokaj samostojna. 

Mejo med prostim časom in delom opredeli kot zabrisano, saj je imela ves čas pred 

seboj telefon in dobivala sporočila. Pravi, da je bil to prevelik poseg v njen osebni 

prosti čas, kar so opazili tudi mož in otroka. Obseg dela se je zanjo povečal, ker je 

želela dati učencem nekaj kakovostnega.  

Če bi se ponovilo šolanje na daljavo, bi skrajšala svoj službeni delovnik in 

videokonference namenila le tistim otrokom, ki si jih želijo. Dopoldneve bi si vzela 

proste in jih preživljala s svojima otrokoma. Obdržala pa bi uporabo spletne učilnice. 
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3.6.2 Intervju 2 

 
Intervju sem izvedla 15. junija 2021 v šolskem okolju. Intervju je potekal v sproščenem vzdušju in je trajal 33 minut. Intervjuvanka je 

bila zgovorna. Stara je 58 let, ima 37 let delovne dobe. V času šolanja na daljavo je bil pri njej v varstvu 6-letni vnuk. 

 

Tabela kod: Intervju 2 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA 
MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ Vstala kot običajno. 
▪ Dopoldne urejala stvari za tekoči dan, imela videokonference. 
▪ Ves dan do večera iskala ideje in naloge za naslednji dan. 
▪ Neprestano prejemala in odgovarjala na elektronsko pošto 

poslanih nalog, vprašanj. 

IKT NENADNA PREVLADA IKT 
PRI POUČEVANJU 

▪ V 1. valu ni znala ničesar, popolnoma nič (bila pred leti na 
seminarju za spletno učilnico). 

▪ 1. val zelo stresen, v 2. lažje. 
▪ Med počitnicami je bilo veliko seminarjev. 
▪ Junija imeli seminar v okviru šole – o spletni učilnici (predavatelj 

povedal vse, kar sem že znala). 
▪ Najbolje se nauči šele, ko večkrat uporabi, ponovi. 

 NAJVEČ TEŽAV ▪ Objava vsakršnih gradiv v spletno učilnico – ni to samo kopiranje. 
▪ Vodenje videokonferenc – tudi otroci imeli težave, niso sodelovali. 
▪ Snemanje videa, zvoka. 
▪ Poiskati shranjeno datoteko na računalniku. 

 NAJMANJ TEŽAV Poznala word, elektronsko pošto, pinterest. 

 ODNOS DO IKT Z rezervo. 
Ne zna veliko, težko se nauči, hitro pozabi. 
Ni odraščala s tem, zdaj toliko težje. 
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 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Ni bil vključen. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

▪ Ni se čutila kompetentne, tudi zdaj se ne, je pa dosti bolje. 
▪ Za svojo starost meni, da je kar kompetentna. 

 PRIMERJAVA S KOLEGI 
GLEDE DIGITALNE 
KOMPETENCE 

Meni, da so mlajše kolegice bolj digitalno kompetentne, sploh če 
imajo zanimanje. 
 

 SPREMEMBA 
SPOSOBNOSTI UPORABE 
IKT 

So se spremenile, na bolje. 

  Največja podpora je bila s strani tistega, ki me je vse naučil – moja 
hči. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA Ni čutila posebne podpore, v 2. valu je bilo bolje (zanimanje, kako 
nam gre). 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

▪ Si je zelo prizadeval, sploh v 1. valu. 
▪ Prepošiljal sporočila. 
▪ V 2. valu malo manj, večina že dojela, za kaj se gre. 
▪ Pomoč s strokovnega vidika. 

 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ ▪ Pošiljali sporočila npr. glede ocenjevanja. 
▪ Neke podpore ni bilo. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

Ni bilo podpore. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAMI ▪ Sploh v 2. valu veliko sodelovale in si pomagale. 
▪ Kar je ena znala, je še drugi naredila v spletni učilnici. 
▪ Delile primere dobre prakse. 
▪ Sodelovala občutno več, ker je zahtevala situacija. 



51 
 

 S STARŠI ▪ Mesečne govorilne ure kot tudi ponavadi. 
▪ Sporočali so, kako jim gre, pošiljali naloge. 
▪ Veliko dobrohotnih sporočil, simpatično sodelovanje. 
▪ Več sodelovanja kot sicer, interes in odziv večji. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Videokonference zelo naporne, ker ni bilo odziva. 
▪ Zanjo sprememba ne prevelika, vedno poučuje v ospredju. 
▪ Njen pristop poučevanja na daljavo se je obnesel. 

DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ Spremenile zaradi dela preko računalnika. 
▪ Manj pogovora. 
▪ Največ je bilo razlage. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Delo z besedilom so opravljali samostojno. 
▪ Skupinskega dela ni znala organizirati (razen posamezne 

videokonference) toliko kot v šoli. 
▪ Individualnega dela je bilo več. 
▪ Dela v parih ni bilo. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ Učno snov obdelali v celoti. 
▪ Cilje so učenci dosegali. 
▪ Glede ciljev sodelovale učiteljice 1. triade. 
▪ Vodstvo šole posredovalo smernice MIZŠ. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO Na daljavo ni ocenjevala. 

KAKOVOST POUKA  ▪ Trudila, da bi bilo kakovostno, kot je najbolj znala. 
▪ Bilo manj kakovostno, manj utrjevanja. 
▪ Srečanja na Zoomu ne morejo nadomestiti pouka. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Prilagajala šolsko delo zaradi opazovanja svojega vnuka pri 
šolanju. 

▪ Videla, koliko zmore in česa ne marata. 
▪ Zmanjšala število videokonferenc, uporabila le temeljne naloge. 
▪ Ves čas primerjala svojega vnuka s katerim od svojih učencev – 

če ima slučajno kdo od njenih učencev tako velike težave. 
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 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Bila v stalnem stiku. 
▪ Bila v podobni situaciji, ker vnuk ni bil motiviran za šolo in bolje 

razumela starše, pa tudi otroke. 

RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Videokonference vnuka – ustavilo se je družinsko življenje za tisti 
čas. 

▪ On potreboval stalen nadzor. 
▪ Imela pomoč družinskih članov. 
 

 MEJA MED PROSTIM 
ČASOM IN DELOM  

Se je zabrisala. 

 OBSEG DELA ▪ Se je zelo povečal. 
▪ Timsko sodelovanje, brskanje po spletu in sodelovanje z učenci in 

starši je lahko trajalo skozi cel dan. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 ▪ Spletna učilnica ji zelo ustreza – jo bo uporabljala v novem 
šolskem letu – kot način komuniciranja s starši. 

▪ Uporabljala jo bo kot edini možni način izpeljave pouka na daljavo. 
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Utemeljena teorija: Intervju 2 

Intervjuvanka pravi, da je vstala kot običajno, da je dopoldne delala stvari za tekoči 

dan, potem pa ves dan do večera iskala ideje in naloge za naslednji dan. Skozi ves 

dan pa je prejemala elektronsko pošto z nalogami ali vprašanji staršev. 

Intervjuvanka pravi, da v 1. valu v povezavi z IKT ni znala popolnoma ničesar, 

čeprav je bila pred leti na seminarju za uporabo spletne učilnice, vendar »ker tega 

nismo potrebovali, se tega nismo niti naučili in je bilo znanje neuporabno. Najbolje 

se naučim, ko pride do tega, da moram stvar večkrat uporabiti, ponoviti, da si jo 

zapomnim«. Ko so učiteljice v raziskavi Analiza vprašali, kaj bi potrebovale, da bi 

bile bolj uspešne pri uporabi digitalne tehnologije za namene pouka, je kar 55,7 % 

osnovnošolskih učiteljic odgovorilo, da bi potrebovale izobraževanje za rabo 

digitalnih tehnologij za dosego ciljev učenja ter poučevanja na daljavo (Rupnik Vec, 

2020, str. 119), intervjuvanka pa se poplave izobraževanj v poletnem obdobju ni 

udeležila, saj »se najlažje naučim stvari, ki jih uporabljam, na teh seminarjih pa je 

veliko stvari, ki jih človek ne uporablja«. Pravi, da je bil 1. val zanjo zelo stresen, v 

2. pa je bilo že lažje. Ko so imeli junija seminar v okviru šole na temo spletne 

učilnice, pravi, da je takrat že vse znala, ker se je sama do takrat vsega naučila. 

Največ težav ji je povzročala objava vsakršnih gradiv v spletno učilnico, vodenje 

videokonferenc, posneti videoposnetek ali pa samo zvočno razlago. V razpredelnici 

Samoocene digitalnih veščin (Rupnik Vec, 2020, str. 118) intervjuvanka torej pri 

vseh veščinah sodi v modro barvo, ki označuje, da tega ni znala narediti. Na začetku 

ni znala niti poiskati shranjene datoteke na računalniku. Tu nastopi težava, kar sem 

opredelila že v teoriji, saj, ko skrb učiteljic zreduciramo na t. i. tehnološko, pozabimo 

na kompleksnost vzgoje in izobraževanja, ki vključuje vsaj še izobraževalno, 

moralno in emocionalno domeno (Biesta, 2020). Smiselno vprašanje na tej točki je, 

v kolikšni meri se je intervjuvanka lahko osredinila na vsaj še omenjeni dve domeni. 

Najmanj težav je sicer imela z wordom, elektronsko pošto in pinterestom, kar je 

znala že od prej. Njen odnos do IKT je negativen, IKT pa v njeno formalno 

izobraževanje ni bil vključen in tudi pri pouku ga ne uporablja pogosto. Ta stališča 

potrjujejo izsledke raziskave, v kateri so ugotovili, da učiteljice, starejše od 39 let, 

pogosteje uporabljajo IKT pri pouku, če imajo do uporabe pozitivna stališča (Breščič, 

Gregorc in Hren, 2020, str. 11). Zase pravi, da se ni čutila digitalno kompetentno in 

tudi zdaj se ne, je pa že veliko bolje. Meni, da je za svojo starost kar kompetentna, 
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da pa so mlajše kolegice bolj digitalno kompetentne, sploh če jih to zanima.  Njene 

sposobnosti uporabe IKT so se spremenile, in sicer na bolje. 

Pravi, da ji je največjo podporo nudila njena hči, ki jo je vsega v povezavi z IKT 

takrat naučila, s strani vodstva pa ni čutila nobene posebne podpore, šele v 2. valu 

je bilo bolje. Takrat so se bolj zanimali, kako jim gre. Šolski koordinator, pravi, si je 

zelo prizadeval, sploh v 1. valu, prepošiljal sporočila, v 2. valu je bilo te pomoči malo 

manj. Nudil je pomoč s strokovnega vidika. Za ZRSŠ in MIZŠ pravi, da neke podpore 

ni bilo, razen da so pošiljali sporočila npr. glede ocenjevanja.  

Intervjuvanka v povezavi s sodelovanjem med kolegicami pravi, da so si sploh v 2. 

valu veliko pomagale in med seboj sodelovale. Kar je ena izmed njih znala, je potem 

pomagala še drugi narediti v spletni učilnici. Delile so si primere dobre prakse in 

sodelovale občutno več kor sicer, ker je tako zahtevala situacija. Sodelovanje s 

starši je bilo prav tako bolj intenzivno. Mesečne govorilne ure so potekale kot sicer, 

so pa vsakodnevno sporočali, kako jim gre in pošiljali naloge. Pravi, da je bilo veliko 

dobrohotnih sporočil in da je bilo sodelovanje simpatično, interes ter odziv pa večja 

kot sicer. Dejstvo je, da uspehi učenk prihajajo preko dobrega sodelovanja z 

njihovimi starši (Kalin idr., 2008, str. 8). 

Pri šolanju na daljavo je imela intervjuvanka težave z videokonferencami, ker je bil 

odziv s strani učenk slab, v smislu, da »niso veliko sodelovali, vse je bilo treba vleči 

iz njih, jih veliko spodbujati«. Spremenjena vloga učiteljic zanjo ni bil problem, saj je 

že sicer vedno v ospredju. Njen pristop poučevanja se je na daljavo obnesel.  

Metode dela na daljavo je intervjuvanka spremenila zaradi dela preko računalnika. 

Pravi, da je bilo manj pogovora, največ pa je bilo razlage. Delo z besedilom so 

učenke opravljale samostojno, skupinskega dela ni znala organizirati. Tudi dela v 

parih ni bilo. Bilo pa je mnogo več individualnega dela. Podobno kažejo podatki 

Analize, kjer je preko 70 % in preko 60 % učiteljic odgovorilo, da je bilo skupinskega 

in dela v parih občutno manj kot v razredu, kar 81 % učiteljic pa je trdilo, da je bilo 

individualnega dela več ali občutno več kot v razredu (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 

79). Na MIZŠ in ZRSŠ te podatke utemeljujejo z dejstvom, da je didaktika 

poučevanja tesno soodvisna od zmožnosti tehnologije in področja poučevanja 

(MIZŠ, 2020 v Krecenbaher Mernik, 2020, str.16). Učno snov so obdelali v celoti in 

cilje so učenke dosegale. Glede določitve temeljnih ciljev je intervjuvanka 
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sodelovala z učiteljicami 1. triade in še bolj z učiteljico iz paralelke. Vodstvo šole pa 

jim je posredovalo smernice iz MIZŠ. Na daljavo, pravi, ni ocenjevala. 

Pravi, da se je trudila, kot je najbolj znala, da bi bil pouk na daljavo kakovosten, 

vendar je bilo samega utrjevanja manj, srečanja na Zoomu pouka ne morejo 

nadomestiti, zato je bil pouk manj kakovosten kot v razredu. 

Šolsko delo je prilagajala zaradi spremljanja in opazovanja svojega vnuka pri 

šolanju: »Spremljala sem tudi delo svojega vnuka v 1. razredu, ki je imel resne 

težave  z motivacijo. Delo na daljavo nikakor ni primerno za prvošolce, ki sploh še 

niso uspeli osvojiti šole za svojo.« Intervjuvanka pravi, da je hitro videla, koliko 

zmore in česa ne mara, zato je zmanjšala število videokonferenc, uporabila le 

temeljne naloge in ves čas primerjala svojega vnuka s katerimi od svojih učenk. S 

starši učenk je bila v stalnem stiku, ker je bila tudi sama v podobni situaciji, saj vnuk 

ni bil motiviran za šolanje na daljavo.  

Med videokonferencami (njenimi, pa tudi vnukovimi) se je družinsko življenje 

ustavilo. Vnuka je bilo treba stalno nadzorovati. Imela je pomoč ostalih družinskih 

članov: »Ko je imel videokonferenco vnuk, smo vsi sedeli nekje blizu in ga poslušali. 

Vedela sem, da ne smemo biti preglasni in da ga moramo spremljati, sicer se bo 

začel igrati ali početi kaj drugega. Na ta način se je družinsko življenje ustavilo. On 

je potreboval 100 % nadzor in pozornost. Ko ni imel videokonferenc in je imel kakšno 

nalogo, je sledilo pogojevanje, prepričevanje in prepir skozi ves dan. Predstavljala 

sem si, da je kateri od mojih učencev tak in se zlahka postavila v kožo staršev. Zato 

sem tudi zmanjšala število videokonferenc, poenostavila naloge na tiste najbolj 

temeljne.«  

Pravi, da se je meja med delom in prostim časom zabrisala, obseg dela pa zelo 

povečal: »V izziv mi je bilo voditi gospodinjstvo, ko so npr. drugi v gospodinjstvu 

imeli videokonference.« Skozi ves dan je potekalo timsko sodelovanje, brskanje po 

spletu in sodelovanje z učenci in starši.  

Pravi, da bi v 3. valu šolanja na daljavo obdržala spletno učilnico in jo uporabljala 

kot edini možni način izpeljave pouka na daljavo. Pravi, da jo bo uporabljala tudi v 

novem šolskem letu kot način komuniciranja s starši. 
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3.6.3 Intervju 3 
 
Intervju sem izvedla na delovnem mestu intervjuvanke. Le-ta je bila zelo sproščena in pripravljena veliko povedati ter se na nek način 

tudi izpovedati. Čutila sem stisko, ki jo je doživljala. Intervju je trajal 38 minut 16. junija 2021. Intervjuvanka ima 42 let in 16,5 let 

delovne dobe. Poučuje v 5. razredu. Doma ima dve hčeri, stari 8 in 14. 

 

Tabela kod: Intervju 3 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA 
MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ V 1. valu še niso imeli rutine. 
▪ Bila je sama za dve osnovnošolki, partner je bil ves čas odsoten. 
▪ Vstala ob 6. zjutraj in takoj na delo z računalnikom. 
▪ Zajtrk je bil ob računalniku. 
▪ Takoj začela z urejanjem spletne učilnice. 
▪ Po Zoomu, ko je imela prosto, je bil čas za kosilo. 
▪ V kuhinji je hkrati delala najmlajša, zato jo je lahko nadzorovala. 
▪ Popoldne se je zaprla v sobo in se spet pripravljala za naprej. 

IKT NENADNA PREVLADA IKT PRI 
POUČEVANJU 

▪ Vedno želela ta dodatek v razredu, iti malo s časom naprej. 
▪ Zdaj si j vzela čas in usvojila aplikacije, ki jih prej ni – to ji je 

vzelo ogromno časa. 
▪ Veliko raziskovala, hodila na izobraževanja. 
▪ Šok, ker doma niso imeli organizacije. 
▪ Poplava izobraževanj. 

 NAJVEČ TEŽAV Nekaj je že znala, vendar takoj začutila, da je to premalo. 

 NAJMANJ TEŽAV / 

 ODNOS DO IKT ▪ Pozitiven odnos, IKT sprejema. 
▪ To je današnji svet. 
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 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

▪ Vključen, ampak takrat so delali še na grafoskope in prosojnice. 
▪ Od tistega izobraževanja si ni kaj pomagati. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

▪ Čutila se je digitalno kompetentno. 
▪ Rada raziskuje, rada ima kaj novega. 

 PRIMERJAVA S 
KOLEGICAMIGLEDE 
DIGITALNE KOMPETENCE 

▪ Pogosto vidi, da je strah tisti, ki jim onemogoča delo. 
▪ Že v otroštvu srečevali za računalniki. 
▪ Starejše kolegice imajo strah in to ustvari blokado, odklanjajo 

IKT in delajo z zavoro. 

 SPREMEMBA SPOSOBNOSTI 
UPORABE IKT 

▪ So se izboljšale. 
▪ Vso pridobljeno znanje zdaj izkorišča v šoli, uporabljajo tudi 

tablice. 
▪ Tudi otroci so veliko pridobili. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA Čutila vso podporo, tudi psihološko. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

▪ Čutila vso podporo. 
▪ Vedno odgovoril na vprašanja in iskal rešitve. 

 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ ▪ Okrožnice z MIZŠ so se jim zdele preohlapne. 
▪ Ne ve, ali je to sploh podpora. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

▪ Ve, da so imeli neka izobraževanja, debate. 
▪ Sama jih ni izkoristila za kako pomoč. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAM ▪ Med kolegicami je bilo podpore največ. 
▪ Takoj ko so kaj novega znale, so si pomagale in svetovale. 
▪ Sodelovale tudi s 1. in 3. triado. 
▪ Prej ni bilo toliko pomoči, ker je niso iskale. 
▪ Spodbujale tudi na čustveni ravni, sploh tiste, ki imajo doma 

svoje otroke – so se slišale in potožile. 
▪ Pogosto so si med seboj delile primere dobre prakse. 
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 S STARŠI ▪ Redno so imeli govorilne ure. 
▪ Roditeljski sestanki preko Zooma. 
▪ Izkoristili posamezne trenutke, ko je zadržala posamezne 

učence za pogovor s starši. 
▪ Tudi poklicala po telefonu. 
▪ Starši so bili neverjetni, potrpežljivi, iskreni, povedali so tudi, 

kako je njim. 
▪ Sodelovanja je bilo več, dnevno so se pogovarjali. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Tudi v živo ji ne odgovarja, da je v ospredju, zato je tudi zdaj bolj 
poskušala snemati filme. 

▪ Delala je na način obrnjenega učenja. 
▪ Skušala ohraniti svoj način poučevanja, da ne bi bilo ves čas 

frontalno. 
▪ Ko so delali frontalno, so bili učenci hitro naveličani, delali druge 

stvari. 
▪ Ni bila izobražena za tak način poučevanja. 
▪ Na fakulteti so jih učili, da učitelji bolj usmerjajo. 
▪ Strah jo je je bilo, kakšno znanje bodo učenci prinesli v šolo. 

DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ So že prej delali na podoben način. 
▪ Manj poskusov. 
▪ Manjkal je stik. 
▪ Manj razgovora zaradi časovne omejitve. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Več samostojnega dela. 
▪ Poskusili delati v skupinah in v parih – to so učence morale 

naučiti. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ Doseženi za las. 
▪ Veliko težav z deljenjem, res težka snov. 
▪ Včeraj (2 tedna pred koncem pouka) so še zadnji dosegli ta cilj. 
▪ Ne verjame, da bi cilje dosegla, če bi bilo na daljavo do konca 

šolskega leta. 
▪ Rezultati v 2. valu – to ni bilo v redu. 
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▪ Cilje so manjšale, obseg je bil zmanjšan. 
▪ Nekaj snovi niso obdelali na daljavo, so jo potem. 
▪ Odločili so se, kaj so osnove za naprej in da je to bilo pokrito. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO ▪ Ni bilo veliko ocenjevanja. 
▪ Večino opravile, preden so šli na daljavo, ker so predvidevale, 

kaj bo. 
▪ Pri vseh predmetih že imeli eno oceno od prej, bilo je zelo 

naporno. 
▪ Na daljavo ocenjevala le ustno. 
▪ Organizirala se je tako, da starši niso mogli šepetati. 
▪ Osredinile so se na tiste pomembne cilje. 
▪ Ni imela slabe izkušnje, ni slišala nobenega prišepetovanja. 
▪ Govorili so o tem, da morajo biti učenci sami v prostoru, da je 

dobro, da imajo mir. 

KAKOVOST POUKA  ▪ Zelo se je trudila, da bi bil pouk kakovosten. 
▪ Da je bilo kakovostno, ji je vzelo veliko več časa kot sicer. 
▪ Stik v razredu je boljši. 
▪ V šoli imaš večji nadzor nad tem, kaj delajo, ali sledijo. 
▪ Pouk na daljavo je bil mnogo bolj študijski. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Seveda je prilagajala. 
▪ Ko vidiš pri svojih, da jim motivacija upada, jim gre kaj na živce 

… se potem malo prilagodi. 
▪ Hitreje ozavestiš, kaj jih moti 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Zagotovo je starše bolj razumela, ne ve pa, če so oni razumeli 
njeno stisko. 

▪ Takoj je razumela starše, kaj ji hočejo povedati, čutila jih je. 
▪ Ni čutila stisk otrok. 
▪ Radi so se vključili na Zoom, tudi če potem niso ravno 

sodelovali. 
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RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Vmes npr. ugasnila svoj mikrofon, da je hčeri čez ekran rekla, kaj 
in kako, učenci pa so ji v ekran govorili »učiteljica, nič se vas ne 
sliši«. 

▪ Potem so spoznali, da ima v ozadju še enega učenca. 
▪ Meni, da so največje težave imeli otroci učiteljev. 
▪ Kolegi so dostikrat rekli, da imajo njeni otroci srečo, ker je 

učiteljica in jim lahko pomaga –  si je rekla, kdaj pa, saj ni imela 
časa za svoje. 

▪ Na starejšo hčer je pozabila, mlajša pa sama ne bi zmogla – 
potrebovala 100 % pomoč. 

 MEJA MED PROSTIM ČASOM 
IN DELOM  

▪ Ravnovesje lovila z organizacijo. 
▪ Sploh ne ve, kaj je to prosti čas (smeh). 
▪ Elektronska pošta je prihajala neprestano. 
▪ Ne more reči, da sem v katerem koli trenutku izključila službo. 

 OBSEG DELA Se je povečal. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 ▪ Upa, da se ne zgodi še en val (smeh). 
▪ Razmišljala bi, kako imeti več časa za družino. 
▪ Ohranila bi Zoom, spletno učilnico. 
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Utemeljena teorija: Intervju 3 

Intervjuvanka pravi, da v 1. valu doma še niso imeli rutine. Pove namreč, da je bila 

sama za dve osnovnošolki, saj je bil partner praktično ves čas odsoten. Vstajala je 

ob 6. zjutraj in takoj zagnala računalnik ter začela urejati spletno učilnico. Hkrati je 

pripravila zajtrk zase in za svoji hčeri. Ko je zaključila dopoldanski pouk preko 

Zooma, je imela malo prostega časa in takrat je naredila kosilo, hkrati pa spremljala 

najmlajšo, ki je takrat v kuhinji delala za šolo. Popoldne se je spet zaprla v sobo in 

se pripravljala za naslednji dan in za naprej. 

Glede nenadne prevlade IKT pri poučevanju pravi, da si je vedno želela ta dodatek 

v razredu, iti s časom naprej. Zdaj pa si je dejansko vzela čas in usvojila aplikacije, 

ki jih prej ni – to ji je vzelo ogromno časa. Intervjuvanka pravi, da je veliko 

raziskovala, hodila na izobraževanja, a da je bil to zanjo tudi šok, saj doma niso 

imeli organizacije. Pravi, da je prišlo do poplave izobraževanj. Nekaj znanja je sicer 

imela že od prej, a je takoj začutila, da bo to premalo. Do IKT ima pozitiven odnos, 

ga sprejema, pravi, da je to današnji svet. Intervjuvanka pravi, da je bil IKT v njeno 

formalno izobraževanje vključen, ampak da so takrat delali še na grafoskope in 

prosojnice. Čutila se je digitalno kompetentno, pravi tudi, da rada raziskuje, da ima 

rada nekaj novega. Pri starejših kolegicah pogosto vidi, da je strah tisti, ki jim 

onemogoča delo, ne upajo si raziskati, »poklikati« in to jim ustvari blokado ter da 

potem IKT odklanjajo in delajo z zavoro. To pojasnjuje tudi teoretično ozadje, saj če 

učiteljice prej niso imele stika z novo tehnologijo, jim ta lahko predstavlja strah in 

posledično nimajo pretirane želje po učenju (Wexler, Drury, Coppola, Tschinkel in 

Thomas, 2011 v Breščič, Gregorc in Hren, 2020, str. 3). Sama pravi, da se je že v 

otroštvu srečavala z računalniki in da je zato drugače. Intervjuvanka meni, da so se 

njene sposobnosti uporabe IKT izboljšale, da vso pridobljeno znanje zdaj izkorišča 

v šoli, da tudi uporabljajo tablice – torej so tudi otroci veliko pridobili. 

S strani vodstva je čutila vso podporo, prav tako s strani šolskega koordinatorja, ki 

je vedno odgovoril na vprašanja in iskal rešitve. Podobne podatke glede 

zadovoljstva v povezavi z vodstvom šole je razkrila tudi raziskava Analiza. Kar 80,2 

% učiteljic je namreč poročalo, da so s podporo vodstva zadovoljne (Rupnik Vec, 

idr., 2020, str. 121). Intervjuvanka pravi, da so se jim okrožnice MIZŠ zdele 

preohlapne in da ne ve, ali je to sploh podpora. Na slabo odzivnost MIZŠ in ZRSŠ 
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je opozoril tudi Medveš (2020), ki je izpostavil, da še tri tedne po začetku pouka na 

daljavo s strani teh institucij niso bile podane smernice za šolanje na daljavo, a 

vendar so mnogi strokovnjaki, med njimi Vinko Logaj, Gregor Pečan in Branimir 

Štrukelj, opozarjali na dejstvo, da je šlo za »situacijo, v kateri nismo imeli nobenih 

teoretično-didaktičnih podlag«, za »eksperiment brez priprave na eksperiment« 

(Pedagoški inštitut, 2020). Za pedagoške fakultete intervjuvanka ve, da so imeli 

izobraževanja in debate, a jih sama ni izkoristila za pomoč. 

Intervjuvanka pravi, da je bilo največ podpore med kolegicami in da so si pomagale 

in svetovale, takoj ko so kaj novega znale. Sodelovanje v teh časih je služilo kot 

neke vrste zaščitni dejavnik (Rupnik Vec idr., 2020, str. 122). Sodelovale so tudi s 

kolegicami iz 1. in 3 triade. Prej se ji ni zdelo, da je bilo toliko pomoči, ker je niti niso 

potrebovale. Spodbujale so se tudi na čustveni ravni: »Tudi na čustveni ravni smo 

se bolj spodbujale, sploh me, ki imamo doma svoje otroke, da smo se malo slišale 

in potožile.« Pravi, da so si med seboj pogosto delile primere dobre prakse. S starši 

je imela redne govorilne ure, roditeljski sestanki so potekali preko Zooma. Izkoristila 

je posamezne trenutke, ko je zadržala posamezne učence in se takrat pogovorila 

še s starši. Le-te je tudi kdaj poklicala po telefonu. Pravi, da so bili starši neverjetni, 

potrpežljivi, iskreni, da so tudi povedali, kako je njim. Intervjuvanka ugotavlja, da je 

bilo sodelovanja več, saj so se pogovarjali dnevno. Vse to pa velja v prid učencev, 

saj je Kuhar Črepnjak (2020) v raziskavi ugotovila, da so bili učenci sodelujočih 

staršev za 45,8 % uspešnejši pri različnih nalogah kot učenci tistih staršev, ki z 

učiteljico pri šolanju na daljavo niso sodelovali (Kuhar Črepnjak, 2020 str. 732). Tu 

je izvzeto dejstvo, da so starši učno in vzgojno manj uspešnih učencev navadno tudi 

manj motivirani za sodelovanje z učiteljicami in šolo (Strojin, 1992, str. 33 v Kolar, 

M., 2005 str. 30) 

Glede spremenjene vloge učiteljic intervjuvanka pravi, da ji tudi v živo ne odgovarja 

pouk, pri katerem je ona v ospredju: »Me smo poizkušale snemati filme, ker meni 

tudi ne ustreza ta način poučevanja, da sem v ospredju, je pouk frontalen in se vodi 

na tak način.« Delali so na način obrnjenega učenja. Skušala je ohraniti svoj način 

poučevanja iz šole, želela se je izogniti frontalnemu poučevanju. Tudi kadar je delala 

frontalno, so se učenci hitro naveličali, delali druge stvari. Intervjuvanka je mnenja, 

da je na fakulteti niso naučili, kako voditi razred, če pouk poteka na daljavo: »Kot 

kaže, nisem bila izobražena v tej smeri, ker so nas že na fakulteti pripravljali, da bolj 
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usmerjamo.« Glede na to, da je UNESCO na seznam različnih pripravljenosti, ki 

omogočajo učinkovito šolanje na daljavo, uvrstil tudi izobrazbo učiteljic, da bodo 

lahko poučevale od doma (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 25), je možno pričakovati, da 

bodo pedagoške fakultete v prihodnosti učiteljice pripravljale tudi na ta način 

poučevanja. Pravi, da so bili izobraževani v smeri, da učitelji bolj usmerjajo kot 

vodijo. Tudi zato jo je bilo strah, kakšno znanje bodo učenci prinesli v šolo. 

V povezavi z metodami dela na daljavo intervjuvanka pravi, da so že v šoli delali na 

podoben način, da pa je bilo na daljavo manj poskusov, manjkal je stik, manj pa je 

bilo tudi razgovora zaradi časovne omejitve: »Ker smo bili omejeni na uro časa, že 

to so težko zdržali – takrat so delali intenzivno in niti nisem toliko razgovora 

dopuščala.« Bilo je več samostojnega dela, so pa tudi poskušali delati v skupinah 

in parih, vse to pa je morala učence najprej naučiti. Izmed štirih metod poučevanja 

na daljavo je (Yusupova in Mukamedieva, 2020 v Kracenbaher Mernik, 2020, str. 

14) intervjuvanka uporabila vmesno verzijo med 1. (individualizirana metoda, 

minimalna vključenost učiteljice razen, kadar je potreben nasvet, pomoč in priprava 

gradiv ter načrtovanje) in 2. metodo, pri kateri učiteljica predstavi učno snov (npr. 

filmček), učenci pa imajo pasivno vlogo – značilno za tradicionalni pouk. Učenci pri 

tej metodi nimajo vloge pri komunikaciji, kar potrjuje intervjuvanka, ko pravi »nisem 

dopuščala toliko razgovora«.  

Intervjuvanka pravi, da so bili cilji doseženi za las, veliko težav so imeli učenci 

predvsem s pisnim deljenjem, kar sama meni, da je res težka snov. Pravi, da so 

šele dva tedna pred koncem šolskega leta zadnji učenci dosegli ta cilj. Meni, da 

ciljev ne bi dosegla, če bi šolsko delo potekalo na daljavo do konca šolskega leta. 

Za rezultate v času šolanja na daljavo v 2. valu pravi, da niso bili v redu. Pravi, da 

je cilje krajšala in tudi obseg je bil zmanjšan, da pa so potem to snov obdelali v živo. 

V aktivu so se odločile, kaj so osnove za naprej in to pokrile. Na daljavo pravi, da ni 

veliko ocenjevala, saj je večino opravila, že preden so poučevali na daljavo, ker je 

predvidevala, da bo do tega prišlo. Zagotovila je, da so že prej imeli vsi učenci pri 

vsakem predmetu eno oceno. To je bilo zelo naporno, pravi. Glede goljufanja se je 

organiziralo tako, da do prišepetovanja ni prihajalo, saj so imeli vprašanja zapisana 

na zaslonu. Osredinila se je na res pomembne cilje in z goljufanjem ni imela slabe 

izkušnje. Z učenci je tudi govorila o tem, da morajo biti sami v prostoru, da morajo 

imeti mir … 
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Intervjuvanka pravi, da se je zelo trudila, da bi bil pouk kakovosten, a da ji je to vzelo 

več časa kot sicer. »Še vseeno je stik v razredu boljši, več odnesejo, ne moreš 

vsakega prepričati, da sledi, čez čas se naveličajo in začnejo delati druge stvari. 

Kmalu so tudi spoznali, kako gledati vmes kaj drugega. V šoli pa jih imaš ves čas 

pod nadzorom. Definitivno je kakovost v razredu boljša.« Pravi, da je bil pouk na 

daljavo mnogo bolj študijski. Na omenjen problem Gert Biesta opozarja, ko 

izpostavlja vzhajanje koncepta »učenja« in upad koncepta »poučevanja« (Biesta, 

2005, str. 55), ki se je dodobra razkril med šolanjem na daljavo. 

Pravi, da je delo za svoje učence prilagajala, ker je imela doma tudi svoji hčeri: »Ko 

vidiš pri svojih, da jim motivacija upada ali pa kaj jim gre na živce, ko se kaj ponavlja, 

PPT-ji ali prepisovanja, pa se potem malo prilagodiš. Malo hitreje ozavestiš: to ne 

ustreza mojim otrokom, verjetno tudi mojim učencem ne.« Pravi, da je starše 

zagotovo bolj razumela, ne ve pa, če so oni razumeli njo. Trdi, da je takoj razumela 

starše, kaj ji želijo povedati. Pravi pa tudi, da stiske otrok ni zaznala, saj so se radi 

vključili na Zoom konferenco, tudi če potem niso res sodelovali. 

Ravnovesje med družino in domom je vzdrževala z organizacijo. Prostega časa, 

pravi, ni imela, saj je elektronska pošta prihajala neprestano: »Ne morem reči, da 

sem kdaj, v katerem koli momentu, izključila službo.« Ko je imela svojo konferenco, 

je včasih nadzorovala tudi svojo hčer, kar so njeni učenci kmalu ugotovili in ji nehali 

v mikrofon govoriti: »Učiteljica, nič se vas ne sliši.« Obseg dela se je za 

intervjuvanko povečal. Meni pa, da so imeli največje posledice otroci učiteljev: 

»Kolegi mi velikokrat rečejo, da imajo tvoji otroci tako srečo, ker si učiteljica in lahko 

pomagaš, ker znaš, mi pa ne znamo. Sem si rekla, kdaj pa, kdaj, saj nisem imela 

časa za svoje. Na ta veliko sem pozabila, še dobro, da je pridna. Mlajšo sem morala, 

saj sama ne bi zmogla.« 

Če bi se zgodilo šolanje na daljavo še enkrat, razmišlja, da bi si vzela več časa za 

družino, ohranila bi Zoom in spletno učilnico. 
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3.6.4 Intervju 4 

 
Četrti intervju je potekal 17. junija 2021 in je trajal 24 minut. Intervju je sicer potekal v sproščenem okolju, vendar je bila intervjuvanka 

manj zgovorna. Starost intervjuvanke je 33 let in ima 2 leti in 4 mesece delovne dobe. Poučuje slovenski jezik v 8. in 9. razredu ter 

domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. in 8. razredu. Je mama petih otrok, starih 2, 4, 6, 8 in 10 let. 

 

Tabela kod: Intervju 4 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA 
MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 Vstajala je prej. 
Ona je delala, mož je bil doma (dopust za nego otrok). 

IKT NENADNA PREVLADA IKT PRI 
POUČEVANJU 

Z nekaterimi programi že bila seznanjena, z drugimi sem se 
seznanila samoiniciativno. 

 NAJVEČ TEŽAV ▪ Priprava filmčkov. 
▪ Pretvorba PPT. 
▪ Dodati filmu zvok in vse skupaj pripraviti pouku primerno. 
▪ Vse to se je naučila sama, vzelo veliko časa. 

 NAJMANJ TEŽAV Poznala že Office programe. 

 ODNOS DO IKT Rada uporablja, ker pritegne in motivira učence, jim približa pouk. 

 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

/ 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

▪ Čutila se je digitalno kompetentno. 
▪ Problem časovna determinanta. 
▪ Učenje je bilo zelo zamudno. 
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 PRIMERJAVA S KOLEGICAMI 
GLEDE DIGITALNE 
KOMPETENCE 

V prednosti v primerjavi s starejšimi kolegicami. 

 SPREMEMBA SPOSOBNOSTI 
UPORABE IKT 

▪ Veliko pridobila na hitrosti. 
▪ Dodatno se je izobraževala.  
▪ Izdelki proti koncu so bili bolje, hitreje in kakovostneje narejeni 

kot tisti na začetku. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ Močna podpora s strani Arnesa, dobila veliko vabil na seminarje 
in izobraževanja. 

▪ Tam so bili deljeni tudi videoposnetki, ki si jih lahko uporabil pri 
pouku. 

 S STRANI VODSTVA ▪ Dali jasna navodila glede izvedbe. 
▪ Podporo so bolj nudili drugi. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

▪ Podpora največja. 

 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ ▪ Bolj pošiljali zakonsko podlago. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

▪ Ni imela stikov. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAMI ▪ Podpora s strani kolegic velika. 
▪ Sodelovanje se je poglobilo in bilo bolj prisotno kot sicer. 
▪ Delili so si primere dobre prakse. 

 S STARŠI ▪ Sodelovali preko maila in spletne učilnice. 
▪ Načeloma starši urejajo zadeve preko razrednikov. 
▪ Količinsko enako sodelovanja kot sicer. 
▪ Mnogo več dogovarjanja z učenci, ves dan po pouku smo bili vpeti 

v to, da smo jim pomagali, odgovarjali na sporočila. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Ure, ki jih je zasnovala, so se načeloma kar obnesle 
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DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ Pouk ni bil frontalen. 
▪ Učenci bili bolj vključeni v pogovor. 
▪ Vse je bilo sodelovalno naravnano. 
▪ Učenci bili bolj vključeni. 
▪ Veliko je bilo samostojnega učenja. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Več skupinskega dela. 
▪ Veliko samostojne predelave snovi – več kot sicer. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ V 90 % doseženi. 
▪ Ne dovolj poglobljeno usvojeni. 
▪ Na daljavo obravnavale tiste cilje, ki so primernejši za na daljavo. 
▪ Zgolj prerazporedile LDN glede na digitalni LDN, poslan s strani 

ZRSŠ. 
▪ Niso krčili ciljev. 
▪ Obravnavali toliko kot v šoli, samo bolj površno in prilagojeno 

delu na daljavo. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO ▪ Se je izognila. 
▪ Priprava intervjuja je bila edina ocena na daljavo – ne vedo, ali 

so delali sami, ampak ocene primerljive tistim v šoli. 
▪ V aktivu dogovor, da ocenjujejo, ko se vrnemo v šolo. 

KAKOVOST POUKA  ▪ Vsa snov je bila bolj površno usvojena. 
▪ Snov ni bila toliko poglobljena, ker ni bilo interakcije. 
▪ Ne veš, ali razumejo in potem ne utrjuješ. 
▪ Kakovost pouka boljša v šoli. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Seveda od svojih otrok dobiš izkušnje. 
▪ Manj je bilo zapisovanja in več pogovora, sodelovanja v živo. 
▪ Bila je deležna obojega, kot učitelj in starš – kot učitelj moraš 

doseči neke cilje, po drugi strani pa je bilo učencem (in staršem) 
zato naloženo veliko breme. 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Čutilo se je, da so starši v stiski. 
▪ Lažje razumela, ker je bila deležna obeh izkušenj. 
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▪ Sama je imela nekaj obiskov svojih otrok med Zoom 
konferencami, da bi bili z njo itd. 

RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Imela srečo, da je bil mož doma. 
▪ Šolanje otrok spremljal mož, prevzel celotno gospodinjstvo. 
▪ Mož bil doma zgolj zato, da je lahko delala. 
▪ Sama se je distancirala in delala samo za svojo službo. 

 MEJA MED PROSTIM ČASOM 
IN DELOM  

▪ Zabrisala, ker je vpetost v delo večja. 
▪ Večkrat dnevno pregledovala sporočila, odgovarjala, pomagala. 
▪ Službeni čas močno raztegnil v prosti čas. 

 OBSEG DELA Zanjo se je povečal. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 ▪ Potrebovala bi novo opremo. 
▪ Šla bi delat v službo – ne bi več delala od doma. 
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Utemeljena teorija: Intervju 4 

Glede svoje dnevne rutine pravi, da je vstajala prej kot sicer, ampak da je za šolo 

delala normalno, saj je bil doma njen mož, ki je vzel dopust za nego otrok. Otroci je 

zato niso ovirali, razen nekaterih »obiskov«. 

Z nenadno prevlado IKT pri poučevanju se je v veliki meri seznanila samoiniciativno, 

z nekaterimi programi je bila že od prej seznanjena, npr. z Office programi. Največ 

težav je imela s pripravo filmčkov ter pretvorbo PowerPoint datotek. Težave je imela 

tudi z dodajanjem zvoka filmu in vse skupaj pripraviti tako, da je bilo primerno pouku: 

»To sem se vse sama naučila in tudi to mi je vzelo največ časa. Ker priprava videa 

vzame ogromno časa, končni izdelek pa niti ne – je dolg le nekaj minut.« Svoj odnos 

do IKT opredeljuje kot pozitivnega, rada uporablja IKT, ker pravi, da pritegne in 

motivira učence ter jim približa pouk. Čutila se je digitalno kompetentno, problem ji 

je predstavljala le časovna determinanta, saj je bilo zelo zamudno, ko se je morala 

vsega tega naučiti. Meni, da je bila v prednosti v primerjavi s  starejšimi kolegicami 

glede digitalne kompetence. Njene sposobnosti uporabe IKT so se spremenile, v 

smislu, da je veliko pridobila na hitrosti – izdelki proti koncu šolanja na daljavo so 

bili bolje, hitreje in kakovostnejše narejeni, veliko pa se je tudi dodatno izobraževala. 

Intervjuvanka je čutila močno podporo s strani Arnesa, saj je dobila veliko vabil na 

seminarje in razna izobraževanja. Na Arnes portalu so bili deljeni tudi videoposnetki, 

ki jih je lahko uporabila. Vodstvo, pravi, je dajalo jasna navodila glede izvedbe, samo 

podporo pa so bolj nudili drugi, npr. šolski koordinator, s strani katerega je bila 

podpora največja. O vsaj zmerni podpori digitalnega koordinatorja v času šolanja na 

daljavo je poročalo tudi 76 % slovenskih, vključenih v raziskavo (Krajnc, Huskič, 

Kokol, Kos in Košir, 2020, str. 87). MIZŠ in ZRSŠ, trdi, so bolj pošiljali zakonsko 

podlago, s pedagoškimi fakultetami pa ni imela stikov. 

Največjo podporo je doživljala s strani kolegic, saj pravi, da se je sodelovanje res 

poglobilo in bilo bolj prisotno kot sicer, podobno so sodelovanje ocenjevale 

učiteljice, vključene v raziskavo Analize (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 121). Delili so 

si tudi primere dobre prakse. Sodelovanje s starši je ocenila količinsko enako kot 

sicer, je pa bilo več sodelovanja z učenci, saj dela na višji stopnji in »… smo bili 

vsakodnevno veliko časa v stiku z učenci preko spletne učilnice, odgovarjanje na 

sporočila, ki jih sicer pri pouku ni. Ko se pouk zaključi, je tega konec. Med šolanjem 
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na daljavo pa smo bili praktično ves dan vpeti v to, da smo pomagali, odgovarjali na 

sporočila, ker določene stvari niso bile jasne«. 

Intervjuvanka pravi, da so se ure, ki jih je zasnovala na daljavo, načeloma kar 

obnesle, torej ni imela težave s frontalno vlogo, ki jo je zavzemala.  

Metode dela na daljavo so bile frontalni pouk in večja vključenost učencev v 

pogovor. Pravi, da je bilo vse sodelovalno naravnano, da so bili učenci bolj vključeni, 

da pa je bilo tudi veliko samostojnega učenja. Trditev Gerta Bieste o redefiniciji 

poučevanja v omogočanje poučevanja (Biesta, 2005, str. 55) na tem mestu drži. 

Intervjuvanka pravi, da je bilo več skupinskega dela in veliko več kot sicer 

samostojne predelave snovi. Izmed štirih metod po Yusupovi in Mukamedievi (2020) 

je intervjuvanka izbrala včasih 1. metodo (delo po pouku), ki je izrazito 

individualizirana, in 3. metodo (delo na videokonferencah), ki vključuje interakcijo in 

aktivno vlogo vseh vključenih v izobraževalnem procesu. Za to metodo so tudi 

značilne skupinske oblike dela (Yusupova in Mukamedieva, 2020 v Kracenbaher 

Mernik, 2020, str. 14). Intervjuvanka pravi, da so učenci cilje v 90 % dosegli, kar 

kažejo tudi podatki, pridobljeni v raziskavi Analiza (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 67), 

pove pa, da pa le-ti niso bili dovolj poglobljeno usvojeni, česar omenjena raziskava 

ni preučevala. Na daljavo je obravnavala cilje, ki jih je ZRSŠ opredelil kot 

primernejše za obravnavo na daljavo. Ciljev niso krčili, obravnavali so toliko snovi 

kot v šoli, le bolj površno in prilagojeno delu na daljavo. Ocenjevanju na daljavo se 

je izognila, razen eni oceni za pripravo intervjuja. V aktivu so se dogovorili, da 

ocenjujejo, ko se vrnejo v šolo. 

Intervjuvanka kakovost pouka na daljavo ocenjuje kot slabše v primerjavi s poukom 

v šoli. Pravi, da je bila snov površno usvojena, ni bila toliko poglobljena, ker ni bilo 

interakcije, zato »… ni bila toliko poglobljena snov, kot bi bila sicer - ko si z njimi v 

interakciji, točno vidiš, kako so dojeli, ali so razumeli oz. isto, česar ne razumejo, še 

bolj utrdiš, ponoviš. Na daljavo nisi imel toliko stika z njimi in občutka, ali razumejo«. 

Svoje delo za šolo je intervjuvanka do neke mere prilagajala lastnim otrokom, saj 

od svojih otrok, pravi, dobiš izkušnje. Zato je učencem zadala manj prepisovanja in 

več pogovora ter sodelovanja v živo. »Glede na to, da sem tako starš kot učitelj, 

sem bila deležna obojega – po eni strani kot učitelj moraš uresničiti neke cilje, podati 

snov, tako kot zahteva UN, po drugi strani pa so bili učenci sami sebi prepuščeni in 
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jim je bilo naloženo veliko breme. Čutilo se je, da so starši v stiski, in to sem lažje 

razumela, ker sem bila deležna obeh izkušenj.« 

Tudi sama je imela kar nekaj obiskov svojih otrok med Zoom konferencami. Želeli 

so biti z njo ali pa so potrebovali pomoč pri higienskih opravilih itd. 

Glede iskanja ravnovesja med šolo in družino intervjuvanka pravi, da je imela srečo, 

da je mož ostajal doma, saj je šolanje otrok tako spremljal on in tudi prevzel celotno 

gospodinjstvo. Sama se je zato lahko distancirala in delala za služb. Pravi tudi, da 

se je meja med prostim časom in delom zabrisala, ker je bila vpetost v delo večja. 

Večkrat dnevno je pregledovala sporočila, odgovarjala in pomagala. Intervjuvanka 

pravi, da se je službeni čas močno raztegnil v prosti čas in da se je obseg dela zanjo 

povečal. 

Če bi imeli še enkrat šolanje na daljavo, bi potrebovala novo opremo in ne bi več 

delala od doma, temveč bi pouk vodila iz službe. 
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3.6.5 Intervju 5 
 

Peti intervju je potekal v zelo sproščenem vzdušje v kabinetu intervjuvanca. Le-ta se je zelo razgovoril, na trenutke tudi vznemiril. 

Intervju je potekal 17. junija 2021 in je trajal 34 minut. Intervjuvanec je star 43 let, ima 17 let delovne dobe. Poučuje matematiko, 

tehniko in tehnologijo, računalniške predmete, fiziko od 6. do 9. razreda in je tudi šolski digitalni koordinator. Je oče 3 otrok, starih 9, 

13 in 15 let. 

 

Tabela kod: Intervju 5 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA 
MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ Dan se je v 1. valu začel ob 4-ih zjutraj in končal ob polnoči, 1-ih 
zjutraj. 

▪ Sistem je le ponoči zares dobro delal. 
▪ V 2. valu je načrtno delal od 4-ih zjutraj pa samo do 18-19-ih. 
▪ Ob petkih je ob 18-ih izklopil do ponedeljka – popoln odklop, ker 

drugače ni šlo. 

IKT NENADNA PREVLADA IKT PRI 
POUČEVANJU 

Brez težav. 

 NAJVEČ TEŽAV Zgolj v povezavi z didaktiko. 

 NAJMANJ TEŽAV / 

 ODNOS DO IKT Z rezervo. 

 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

Vključen šele, ko sem delal dokvalifikacije za računalnikarja. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

Je nad povprečjem šole glede digitalne kompetence.  
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 PRIMERJAVA S KOLEGI 
GLEDE DIGITALNE 
KOMPETENCE 

▪ Kolegi se prej razlikujejo glede zainteresiranosti za IKT. 
▪ Zainteresirani so hitro »prišli notri« in že od prej so imeli 

opravljeno katero izmed izobraževanj. 

 SPREMEMBA SPOSOBNOSTI 
UPORABE IKT 

▪ Izboljšale z didaktičnega vidika, s tehničnega pač ne. 
▪ Naredil je še kak tečaj več. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA ▪ V 1. valu ni bilo podpore, v 2. se je izboljšalo. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

▪ Manjkala podpora, da je moral še vse svoje pedagoške ure (17 
na teden) opravljati sam. 

▪ To se je poznalo na kakovosti pouka. 
▪ Dobro bi bilo, da bi imel vsaj prve 2-3 tedne nekoga, ki bi se 

ukvarjal z njegovim pedagoškim delom. 

 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ ▪ S strani zavoda in ministrstva tako rekoč ničesar ustreznega. 
▪ Vse povedano je bilo presplošno (ZRSŠ). 
▪ MIZŠ ni podalo ustreznih navodil, s krepko zamudo so dajali 

informacije. 
▪ Preveč informacij izvedeli iz javnih medijev, ne pa po primernih 

hierarhični kanalih. 
▪ Arnes je bil glede reševanja težav zelo uspešen. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

▪ Nič kaj dosti. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAMI ▪ Ni imel težav. 
▪ Vsi na šoli razumeli, v kakšni situaciji smo. 
▪ Glede aktiva imajo že od prej absolutno kritje. 
▪ Sodelovanja enako kot prej. 
▪ V 1. valu niso dosti delili primere dobre prakse, ker so vsi 

»plavali«, v 2. valu več. 
▪ Popolna izmenjava gradiv več kot sicer. 
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 S STARŠI ▪ V 1. valu kot računalnikar reševal tehnično-vsebinske težave 
▪ V 2. valu sem imel kot razrednik mesečne sestanke s starši, 

roditeljske ali neformalne. 
▪ Pogovarjali o stanju, kaj bi lahko bilo bolje. 
▪ Slišali smo se absolutno pogosteje kot sicer, ogromno tudi 

individualnih konferenc. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Zanj bilo enako. 
▪ V 1. valu delal zgolj tisto nujno, ni imel možnosti gledati, kaj bi 

drugače. 
▪ Način dela iz šole se je obnesel tudi na daljavo. 
▪ Nekaterim učencem se je snov kopičila – to bi v šoli lahko rešili, 

tako pa niso mogli. 

DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ Več obrnjenega učenja. 
▪ Sami se pripravijo in naučijo, mi pa utrdimo skupaj. 
▪ Sistem »ne preveč v živo in ne preveč oči na ekranih« zaradi 

otopelosti. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Več samostojnega raziskovanja. 
▪ Pri tehniki vse poteka v skupinah, tega na daljavo ni bilo – enako 

velja za delo v parih. 
▪ Problem goljufanja. 
▪ Pri matematiki 99 % samostojnega dela. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ Vsi cilji doseženi terminsko pravočasno. 
▪ Na daljavo bolj obdelovali snov, malo utrdili, ko so se vrnili, pa 

samo utrjevali. 
▪ Ciljev ni krčil. 
▪ Ni bilo potrebe, da bi se zmanjšal obseg snovi. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO ▪ Preko videokonferenc, torej ustno. 
▪ Učenci bili tako nervozni, da niso uspeli goljufati – najprej jih je 

bilo treba pomiriti. 
▪ Devetim razredom je bilo npr. nerodno in so starše poslali stran. 
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▪ Pri tehniki kriterije prilagodil in izkoristil le tiste, ki jih lahko 
uporabim. 

▪ Vedno se da vprašanja zastaviti tako, da če ne zna, ne more niti 
s pomočjo odgovoriti. 

KAKOVOST POUKA  ▪ Tisti, ki so delali, se jim kakovost pridobljenega znanja ni 
spremenila. 

▪ Pouk je socialen dogodek - tu je bila izkušnja za učence 
porazna. 

▪ Samo podajanje znanja, vzgojnega dela ni bilo. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ S starejšo hčerko se ni bilo treba ukvarjati. 
▪ Sina v 7. razredu je bilo treba veliko spodbujati, delati z njim, ga 

imeti pod nadzorom.  
▪ Z njim in mlajšim sinom je bil vedno nekdo, da nista odtavala. 
▪ Na računalnikih ustvaril filtre vsebin, da niso odtavali npr. na YT. 
▪ Ogromno pomagala žena. 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Bolj razumel stiske otrok kot staršev. 
▪ Pokazalo se je, koliko se z otroki vmes ukvarjamo, kaj z njimi 

počnemo, ali gremo na sprehod … 
▪ Večje probleme imeli starši, ki se nikoli niso kaj dosti ukvarjali s 

svojimi otroki kot tisti, ki so se – ti so pravočasno reagirali, prvi 
pa, ko se je že vse nakopičilo. 

RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Že prej je redno spremljal otroka, zato s tem ni imel težav. 
▪ V 1. valu je bil kaos – takrat je nastal urnik dnevne rutine, v 2. pa 

se je načrtno vzelo čas, kdaj se ustaviti. 
▪ Vedelo se je, kdaj imava videokonference jaz in kdaj žena. 
▪ Ko je imel videokonference, ga nihče ni motil, ker se je umaknil v 

avtodom. 

 MEJA MED PROSTIM ČASOM 
IN DELOM  

▪ Že prej imel zabrisano, v 1. valu pa še bolj. 
▪ V 2. valu načrtno postavil meje. 
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 OBSEG DELA Zanj se je povečal. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 Obdržal bi obvezen dopolnilni pouk. 
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Utemeljena teorija: Intervju 5 

Za intervjuvanca se je dan v 1. valu začel ob štirih zjutraj in končal ob polnoči ali 

enih zjutraj, saj je le takrat sistem zares dobro deloval. V 2. valu se je načrtno odločil 

in delal le do 18-19 zvečer, a še vedno od štirih zjutraj. V 2. valu je ob petkih ob 18-

ih izklopil računalnik in imel do ponedeljka popoln odklop, ker drugače ni šlo.  

Z nenadno prevlado IKT ni imel težav, saj je računalnikar, te so nastopile le v 

povezavi z didaktiko. Njegov odnos do IKT je, pravi, »z rezervo«, saj »moji otroci 

dobijo telefon v 8. razredu, računalnike dobijo samo z dovoljenjem, wifi se sam od 

sebe ob določeni uri izkopi«. IKT je bil v njegovo formalno izobraževanje vključen 

šele, ko je delal dokvalifikacijo za računalnikarja. Zase pravi, da je nad povprečjem 

šole glede digitalne kompetence, za kolege pa pravi, da se med seboj razlikujejo 

glede na zainteresiranost za IKT in da so zainteresirani kolegi hitro »prišli notri«, saj 

so imeli že opravljeno katero izmed izobraževanj od prej. »Eno učiteljico sem npr. 

leta 2019 spodbudil, da je šla na izobraževanje o poučevanju na daljavo. In mi je 

potem rekla »še dobro, da si me takrat prisilil, da grem to delat.« To pojasnjuje tudi 

Bullock (2004 v Breščić, Gregorc in Hren, 2020, str. 3), saj naj bi bila stališča učiteljic 

do tehnologije najpomembnejši dejavnik za uporabo le-te pri pouku in ne starost 

učiteljic. TALIS raziskava iz leta 2018 je razkrila, da je le 8 % slovenskih učiteljic 

odgovorilo, da bi potrebovale dodatna izobraževanja za uporabo IKT (Pavešič 

Japelj, Peršolja & Razbornik Špegel, 2020, str. 8). Tudi na vprašanje, kako bi 

razvrstile dodatna finančna sredstva, če bi le-ta imela na voljo, so investicije v 

povezavi z IKT postavile na zadnje mesto (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik 

Špegel, 2020, str. 21). Intervjuvanec še pravi, da so se njegove sposobnosti 

uporabe IKT do konca šolanja na daljavo izboljšale, in sicer z didaktičnega vidika, 

opravil je še kak tečaj več. S tehničnega vidika se njegove sposobnosti niso 

izboljšale. 

Intervjuvanec je glede podpore med šolanjem na daljavo podporo vodstva v 1. valu 

označil, kot da je ni bilo, v 2. valu pa se je to izboljšalo. Sam kot šolski koordinator 

pravi, da mu je manjkala podpora, da mu nekdo opravljal njegove pedagoške ure, 

ki jih je opravljal hkrati s svojo vlogo računalnikarja. To, pravi, se je poznalo na 

kakovosti pouka. Na ekstremno preobremenjenost računalničarjev je na okrogli mizi 

Izobraževanje na daljavo - izkušnje za prihodnost opozoril tudi Gregor Pečan, 
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predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic (Pedagoški inštitut, 2020). 

Intervjuvanec meni, da bi bilo dobro že to, da bi vsaj prva 2-3 tedne nekdo opravljal 

njegovo pedagoško delo: »Manjkala mi je podpora, da sem moral vse svoje 

pedagoške ure sam opravljati, sploh tiste v 1. mesecu, ko sem urejal vse 

računalniške stvari za celo šolo, sem zraven moral poučevati še ves svoj pouk, kar 

se je poznalo tudi na kakovosti pouka in smo imeli na koncu potem kar nekaj stvari 

za urediti.« Glede podpore s strani ZRSŠ in MIZŠ pa pravi, da »od Zavoda ni bilo 

ustreznih informacij, vse, kar je bilo povedano, je bilo presplošno, s strani MIZŠ pa 

ni bil problem samo to, da niso nič pametnega dali od sebe , temveč celo to, da so 

s krepko zamudo dajali informacije,« na kar opozarja tudi Medveš (2020), zato so, 

meni intervjuvanec, »informacije zaposleni v šoli izvedeli prepogosto preko medijev 

in ne po primernih hierarhičnih kanalih«. Pravi še, da je bil portal Arnes glede 

reševanja v veliko pomoč. V povezavi s podporo s strani pedagoških fakultet pravi, 

da je ni bilo veliko, razen da je imel leta 2018 stik z Jamškom, ki mu je predstavil 

sistem obrnjenega učenja; le-ta mu je v situaciji šolanja na daljavo prišel prav. 

Intervjuvanec pri sodelovanju s kolegi ni imel težav, »imel sem občutek, da vsi na 

šoli razumejo, v kakšni situaciji smo, kaj je treba narediti in kaj so njihove dolžnosti«. 

Znotraj aktiva imajo že od prej popolno kritje. Pravi, da je bilo sodelovanja enako 

kot prej. V 1. valu si niso dosti delili primere dobrih praks, saj so vsi »plavali«. »Sam 

sem delal samo tisto, kar sem nujno moral narediti, nisem niti imel možnosti gledati, 

kaj kdo drug drugače naredi.«. V 2. valu pa je bilo pomoči več. Takrat je bila 

izmenjava gradiv popolna, več kot sicer. V 1. valu intervjuvanec ni bil razrednik in je 

zato le kot računalnikar reševal tehnično-vsebinske težave, v 2. valu pa je kot 

razrednik imel mesečne sestanke s starši, tako roditeljske kor neformalne. Tu lahko 

še enkrat izpostavim mnenje, ki ga je Gregor Pečan, predsednik Združenja 

ravnateljev in ravnateljic izpostavil za okroglo mizo, kjer je opozoril tudi na 

neustrezen delež dela, ki je sistematiziran za te šolske delavce – računalničarje 

(Pedagoški inštitut, 2020). Na sestankih so se pogovarjali o stanju in se slišali 

absolutno pogosteje kot sicer. Veliko je imel tudi individualnih videokonferenc. 

Pravi, da se sam pouk zanj na daljavo ni dosti spremenil, v 1. valu je tako ali tako 

delal zgolj najbolj nujno in ni niti imel možnosti gledati, kaj in kako bi lahko bilo 

drugače. Način dela v šoli se mu je obnesel tudi na daljavo: »Že v šoli je pri meni 

tako, da se morajo na polovico šolskih ur sami pripraviti za uro, sami izpisati snov, 
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potem pa gremo skupaj skozi snov, tako da oni povedo zadeve. Ali pa jaz 

obrazložim snov na dolgo in široko s tem, da imajo oni zaprte vse zvezke, snov 

ponovimo in potem jo oni vpišejo v zvezke.« Intervjuvanec je izmed štirih metod 

poučevanja na daljavo po Yusupovi in Mikamedievi (2020) poučeval pretežno v 

skladu z 2. metodo, pri kateri učitelj predstavi snov (v primeru intervjuvanca včasih 

tudi učenci), sicer pa imajo le-ti pasivno vlogo. Ta metoda je značilna za tradicionalni 

pouk in za, po znanju, homogene skupine (Yusupova in Mukamedieva, 2020 v 

Kracenbaher Mernik, 2020, str. 14).  Intervjuvanec še pravi, da se je nekaterim 

učencem snov nakopičila in da bi te v šoli lahko »rešili« pravočasno, na daljavo pa 

jih niso mogli. 

Glede metod je intervjuvanec izpostavil več obrnjenega učenja, torej da se učenci 

sami pripravijo in naučijo, potem pa skupaj utrdijo. Zanj je bilo pomembno »ne 

preveč v živo in ne preveč oči na ekranih« zaradi otopelosti. Pri oblikah dela na 

daljavo pravi, da je bilo več samostojnega raziskovanja, tudi pri tehniki, npr., ko sicer 

poteka delo po skupinah – tega na daljavo ni bilo. Tu je izpostavil problem možnosti 

goljufanja. Pravi, da je bilo pri matematiki 99 % dela samostojnega. Intervjuvanec 

trdi, da so bili vsi cilji doseženi terminsko pravočasno, da so na daljavo bolj 

obravnavali snov, ob povratku v šolo pa samo utrjevali. Ciljev ni krčil in ni bilo 

potrebe, da bi zmanjšal obseg snovi. Na daljavo je ocenjeval ustno, preko 

videokonferenc. Goljufanja ni zaznal, saj pravi, so bili učenci tako nervozni, da jih je 

moral največkrat najprej pomiriti. Učencem 9. razredov je bilo npr. nerodno, če so 

bili starši v isti sobi, zato so jih kar sami poslali ven. Pri pouku tehnike je kriterije 

prilagodil in izkoristil le tiste, ki jih je lahko uporabil. Glede goljufanja pa še pravi, da 

vprašanja lahko vedno zastavi tako, da tudi s pomočjo staršev učenci ne bodo znali 

odgovoriti, če ne vedo odgovora sami. 

Intervjuvanec meni, da se kakovost pridobljenega znanja za tiste, ki so delali, ni 

spremenila, da pa je pouk socialen dogodek in da je bila v povezavi s tem izkušnja 

za učence porazna. Na to opozarja tudi Gert Biesta, ki subjektivizacijo otroka 

imenuje kot eno izmed treh glavnih vlog, ki jih ima izobraževanje. Zaradi 

pomanjkanja socialnega dogodka je manjkala tudi sama subjektivizacija, saj je le-ta 

stvar dialoga z zunanjostjo in ne nastane v »izolaciji« (Biesta, 2019 str. 551 in 

Korflič, 2020, str. 32). Intervjuvanec pravi tudi, da je šlo zgolj za podajanje znanja, 

samega vzgojnega dela pa ni bilo, kar pomeni, da je po Gertu Biesti izpadla tudi 
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druga izmed treh glavnih vlog, ki jih ima izobraževanje, in sicer socializacija v smislu 

opremljanja učencev z vrednotami in normami (Biesta, 2020, str. 6). Tako ostane le 

še tretja pomembna vloga izobraževanja, ki je po Biesti opremljanje otrok z znanjem 

in sposobnostmi (Biesta, 2020, str. 6), kar pojasnjuje tudi intervjuvanec, ko pravi, da 

je šlo zgolj za »golo podajanje znanja«. 

Svojega dela za šolo ni prilagajal zaradi lastnih otrok, s starejšo hčerko se namreč 

ni bilo potrebno ukvarjati, sina v 7. razredu pa je bilo treba veliko spodbujati, delati 

z njim in ga imeti pod nadzorom. Z njim in mlajšim sinom, pravi, je bil vedno nekdo, 

da nista odtavala. Tu mu je ogromno pomagala žena. Intervjuvanec pravi, da je 

računalnike zamejil s filtrom vsebin, da otroci niso pregledovali Google slik, 

YouTube-a. Intervjuvanec trdi, da je bolj razumel stiske otrok kot staršev, saj meni, 

da se je zdaj pokazalo, koliko se starši z otroki dejansko ukvarjajo, delajo z njimi in 

jih imajo pod nadzorom. Pravi, da so imeli večje probleme starši, ki se nikoli niso kaj 

dosti ukvarjali s svojimi otroki, kot tisti, ki so se. Le-ti so pravočasno reagirali, prvi 

pa šele, ko se je vse skupaj nakopičilo. 

Pravi, da glede ravnovesja med šolo in družino ni imel težav, ker je že prej redno 

spremljal otroka. Pravi sicer, da je bil v 1. valu doma kaos in da se je takrat 

izoblikoval urnik dnevne rutine. V 2. valu si je načrtno vzel čas, kdaj se ustaviti s 

službo. Doma se je točno vedelo, kdaj ima videokonference on in kdaj žena, je pa 

imel možnosti odmakniti se od družinskega dogajanja, zato je imel videokonference 

v svojem avtodomu. Mejo med prostim časom in delom, pravi, je imel že prej 

zabrisano, v 1. valu pa se je ta zabrisala še bolj, v 2. valu pa je potem načrtno 

postavil meje. Obseg dela se je zanj povečal.  

Če bi imeli še enkrat delo na daljavo, bi obdržal obvezen dopolnilni pouk. 
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3.6.6 Intervju 6 

 
Intervju je potekal v kabinetu intervjuvanke 21. junija 2021 in je trajal 39 minut. Intervjuvanka je bila zelo zgovorna, želela je veliko 

povedati tudi izven zastavljenih vprašanj. Starost intervjuvanke je 39 let. Ima 12 let delovne dobe. V 1. razredu je 2. strokovna delavka, 

poučuje DSP, vodi jutranje varstvo ter neobvezni izbirni predmet Umetnost v 2. triadi. Je mama dveh otrok, starih 10 in 12 let. 

 

Tabela kod: Intervju 6 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA 
MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ Lahko je dlje spala, ker ima sicer jutranje varstvo. 
▪ Všeč ji je bilo, ker je lahko zajtrkovala s svojima otrokoma. 
▪ Na začetku zmeda, ker niso imeli ne prostora in ne opreme. 
▪ Dopoldne je večinoma pomagala otrokoma. 
▪ Popoldne oz. zvečer delala svoje delo. 
 

IKT NENADNA PREVLADA IKT PRI 
POUČEVANJU 

▪ Spletna učilnica je bila popolnoma nekaj novega. 
▪ S sodelavkami iskale orodja, primerna za neopismenjene otroke. 
▪ Veliko časa je bilo potrebnega za raziskovanje, iskanje 

uporabnih spletnih orodij. 
▪ Na začetku so bili »vrženi sami sebi«. 
▪ Podpora s strani računalnikarja, tudi on ni vedno vedel, kaj sploh 

potrebujejo. 
▪ Ko so bile avgusta študijske skupine – »te bi me potrebovale 

marca – to smo me takrat že vse ugotovile same«. 
▪ Kar nekaj seminarjev poleti. 

 NAJVEČ TEŽAV Npr. niso znale pretvoriti PPT v manjšo datoteko. 

 NAJMANJ TEŽAV Narediti PPT. 



82 
 

 ODNOS DO IKT ▪ Ni navdušenec. 
▪ Za mlajše otroke ne vidi smisla, da bi že zdaj uporabljali IKT. 
▪ Vsi skupaj, s starši vred, so IKT z veseljem pustili nekje v kotu, 

ko so se vrnili v šolo. 

 VKLJUČENOST IKT V 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

▪ Ni bil vključen. 
▪ Nekaj malega v okviru statistike. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

▪ Kar ji je v interesu, se kar hitro nauči. 
▪ Zna poiskati stvari. 
▪ Iritira jo, ker misli, da bo šlo na enostaven način, pa potem ni 

tako enostavno. 
▪ Je nekje vmes – hitro se nauči, a IKT svet ji je še zelo 

nerazumljiv. 

 PRIMERJAVA S KOLEGI 
GLEDE DIGITALNE 
KOMPETENCE 

▪ Morda so starejše kolegice imele več težav, se počasneje učijo. 
▪ Ni bilo tako hudo, da bi vse začele iz nič. 
▪ Vse so gradile na nekem predznanju, potrebujejo pa različno 

veliko časa. 

 SPREMEMBA SPOSOBNOSTI 
UPORABE IKT 

▪ Toliko spletnih orodij se je naučila uporabljati, da sploh ne ve, kaj 
je na začetku znala. 

▪ V 2. valu so bile že bolj opremljene z metodami snemanja 
filmčkov, snemanjem zvoka. 

▪ Veliko hitreje naredi video posnetke 
▪ Stvari, ki jih več uporabljaš, ti postanejo blizu. 

  ▪ V 1. valu so bili popolnoma prepuščeni samim sebi, razen 
podpore s strani računalnikarja. 

▪ Na začetku nihče ni vedel, kaj dejansko potrebujejo. 

PODPORA MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA Vodstvo je samo prepošiljalo vabila na seminarje. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

Velika podpora. 
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 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ Poleti (med 1. in 2. valom) nudili več podpore. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH 
FAKULTET 

N zasledila, morda ni prišlo do nje. 

SODELOVANJE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAMI ▪ Največja podpora je bila med kolegicami. 
▪ Dnevno dogovarjanje. 
▪ Deljenje filmčkov, vsebin. 
▪ Sodelovanja veliko manj, ker ni bilo neformalnega druženja kot v 

šoli 

 S STARŠI ▪ Roditeljski sestanek na daljavo. 
▪ Pogrešala stik 1 na 1, težko s starši govori po telefonu, ni 

neverbalne komunikacije. 
▪ Veliko sodelovanja, ker so starši morali prevzeti del šolskega 

dela v 1. razredu. 

SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 

KAJ SE NA DALJAVO NI 
OBNESLO 

▪ Težko najti pot, kako bi prvošolci na daljavo samostojno delali. 
▪ Imela občutek, da so staršem predali del našega pedagoškega 

dela. 
▪ Veliko stvari je odpadlo – petje pesmi preko Zooma je 

nemogoče. 
▪ Odpadle so socialne igre, gibalne dejavnosti so se skrčile. 
▪ V roko jim ne moreš dati didaktičnega materiala, ker tega nimajo 

vsi doma. 
 

DIDAKTIKE MED 
ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ Razlaga naložena v spletni učilnici. 
▪ Več razlage. 
▪ Ni »feedbacka«, upaš, da starši preverijo. 
▪ Včasih občutek, da bi morale več delati s starši. 
▪ Manj je bilo sprotnega utrjevanja, ki je v šoli spontano. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ Več samostojnega dela. 
▪ Skupin z mlajšimi niso mogle delati, tudi ne parov. 
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DOSEGANJE CILJEV ▪ Dogovorile so se za prilagoditev. 
▪ Določenih na daljavo niso mogle izvesti, npr. dramatizacije. 
▪ Vsi cilji so bili na koncu pokriti. 
▪ Določene snovi manj utrjene, manj poglobljene. 
▪ Vse je bilo bolj na hitro. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO Samo preverjanje je potekalo na daljavo. 

KAKOVOST POUKA  ▪ Delo v šoli bolj učinkovito, otroci to potrebujejo. 
▪ Veliko manj si zapomnijo preko ekranov. 

PRILAGODITEV DELA 
ZARADI LASTNIH 
OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Ni se dosti prilagajala svojim otrokom, ker sta se s kolegico 
morali druga drugi. 

▪ Kako je potekala šola mojih otrok, ni vplivalo na njeno delo z 
učenci. 

▪ Je pa dobila dobre ideje, kakšne igre … 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN 
OTROK 

▪ Vedno pristopa tako, da se poskuša postaviti v vlogo na drugi 
strani. 

▪ Na začetku so že postavile nizke kriterije. 
▪ Razumela stiske otrok, ker ko doma preveriš znanje od YT 

razlage, veš, da tudi učenci niso veliko odnesli od tega. 

RAVNOVESJE MED 
ŠOLO IN DRUŽINO IN 
SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Otroka sta dokaj samostojna, potrebovala občasno razlago. 
▪ Manjka komunikacija. 
▪ Delo doma so si morali razdelili. 
▪ Ko ni šolanja na daljavo, ima veliko popoldanskih dejavnosti, ki 

jih zdaj ni bilo, zato ji je bilo lažje. 

 MEJA MED PROSTIM ČASOM 
IN DELOM  

▪ Se je zabrisala. 
▪ Nikoli nisi vedel, kaj je še za storiti. 
▪ Nikoli se nisi mogel zares sprostiti. 
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 OBSEG DELA ▪ V 1. valu zelo povečal (veliko iskanja rešitev, raziskovanja). 
▪ Sicer pa dela manj, ker ni imela popoldanskih aktivnosti. 

KAJ BI OBDRŽALI IN 
KAJ SPREMENILI V 3. 
VALU? 

 ▪ Imela bi svojo pisarno, računalnik (uporabljala sem najmanj 
zmogljiv računalnik). 

▪ Obdržala bi Zoom srečanja vsak dan, ohranitev stika. 
▪ Zmanjšala bi snov, ker na daljavo ne sledijo.  
▪ Ne bi se obremenjevala, če katera snov ne bi bila predelana. 
▪ Upa, da v prihodnje šola na daljavo ne bo potekala tako dolgo, 

ker ni izvedljivo in za najmlajše nesmiselno. 
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Utemeljena teorija: Intervju 6 

Intervjuvanka je med šolanjem na daljavo lahko dlje spala, saj ima sicer jutranje 

varstvo. Na začetku niso imeli ne prostora ne opreme, v 2. valu so doma poskrbeli, 

da je imel vsak svoj računalnik. »Velikokrat je potekalo tako, da sem pomagala 

otrokoma, ker pri delu s tehnologijo nista bila samostojna in tudi pri šolskem delu je 

hči večkrat potrebovala kakšno razlago.« 

Pravi, da je bila že spletna učilnica nekaj popolnoma novega: »Najprej smo morali 

ugotoviti, kako nalagati vsebine, kako jo uporabljati, potem sva s sodelavko veliko 

iskali orodja, ki so primerna za neopismenjene otroke, od katerih ne moremo 

pričakovati samostojnega branja. Želeli sva, da bi vedno vsaj en del lahko reševali 

sami.« V 2. valu so bile že bolj opremljene z raznimi orodji, metodami dela na 

daljavo, »na začetku smo bili precej vrženi sami sebi«. Pravi, da bi študijske 

skupine, ki so jih imele avgusta 2020, potrebovala nekaj mesecev prej »… takrat 

sem bila kar malo razočarana, kaj nam predavajo, to smo me takrat vse same 

ugotovile«. 

Intervjuvanka se je naučila uporabljati ogromno spletnih orodij. Na začetku je znala 

posneti kakšne filmčke, potem sproti so začele uporabljati Arnes video, znale 

narediti PPT in ga pretvoriti v manjšo datoteko. Sicer pa sama zase pravi, da ni 

navdušenka nad IKT: »Všeč so mi določene stvari, da lahko kakšne stvari prikažeš 

v razredu, ki jih ne moreš iti pogledat. Za mlajše otroke sicer ne vidim smisla, da bi 

že zdaj uporabljali IKT v nekem večjem obsegu.« Meni, da so vsi skupaj, s starši, 

IKT pustili v nekem kotu, ko so se vrnili nazaj v šolo. IKT sicer ni bil vključen v njeno 

formalno izobraževanje, le nekaj majhnega v okviru statistike. 

Glede lastne digitalne kompetentnosti pravi, da je nekje vmes – hitro se nauči, a še 

vseeno ji je IKT svet zelo nerazumljiv. Intervjuvanka pravi, da kar ji je v interesu, se 

hitro nauči, zna poiskati stvari. Moti pa jo, da misli, da bo nekaj naredila na 

enostaven način, potem pa je vse bolj zapleteno, kot je predvidevala. Meni, da so 

imele starejše kolegice morda več težav pri uporabi IKT, saj se počasneje učijo, 

pravi pa tudi, da so vse imele že predznanje, da nobena ni začela iz nič in da se 

med seboj razlikujejo glede na to, kako hitro gradijo na predznanju. Pravi, da se je 

naučila uporabljati toliko spletnih orodij, da sploh ne ve, kaj je na začetku znala. V 

2. valu so bile že bolj opremljene z metodami snemanja videov, zvoka, veliko hitreje 
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je naredila posnetke, saj meni, da ji stvari, ki jih več uporablja, ostanejo blizu. Pravi 

še, da so bili v 1. valu popolnoma prepuščeni samim sebi, razen podpore s strani 

računalnikarja in da nihče v resnici niti ni vedel, kaj dejansko potrebujejo: »res nas 

je  bilo vse tako strah, bilo je zelo težko in motivacija je padla, res je bilo vse črno, 

črno okoli nas«. 

Intervjuvanka je veliko podporo med šolanjem na daljavo doživljala s strani 

računalnikarja, za vodstvo pa pravi, da je samo prepošiljalo seminarja. Za MIZŠ in 

ZRSŠ pravi, da so med poletjem (med 1. in 2. valom) nudili več podpore, s strani 

pedagoških fakultet pa podpore ni zasledila oz. kot pravi, morda ni prišlo do nje. 

Največjo podporo je čutila med kolegicami, s katerimi se je dnevno dogovarjala, 

delila filmčke in druge vsebine. Pravi pa, da je bilo sodelovanja manj, ker »v šoli 

pride tudi do nekega neformalnega druženja, kjer se še mimogrede kaj dogovoriš. 

Z določenimi sodelavci se nisem nič kaj dosti srečevala, ki pa jih ne hodniku srečaš 

in kakšno besedo izmenjaš«. Intervjuvanka pravi, da je bilo zanjo sodelovanja veliko 

manj. S starši je sodelovala preko roditeljskih sestankov na daljavo, pogrešala pa je 

stik 1 na 1, ker »že sicer mi je težko s starši govoriti po telefonu, ker ni neverbalne 

komunikacije in to mi je na daljavo manjkalo«. Pravi pa, da je bilo sodelovanja veliko, 

ker so morali starši prevzeti del šolskega dela v 1. razredu.  

Meni, da je bilo na daljavo težko najti pot, kako bi prvošolci delali samostojno. Imela 

je občutek, da so staršem predali del njihovega pedagoškega dela. Pravi, da je 

odpadlo veliko stvari, kot so petje pesmi, socialne igre, gibalne dejavnosti so se 

skrčile. Meni, da otrokom v roko ne moreš dati didaktičnega materiala, ker nimajo 

vsi vsega doma. Izmed 4-ih metod po Yusupovi in Mukamedievi (2020) se mi na 

tem mestu zdi smiselno vprašanje, katera sploh pride v poštev za nesamostojne in 

neopismenjene otroke. Prva – individualizirana zagotovo ne, ker učenci niso dovolj 

samostojni, 2. – tradicionalna ne, ker učenci niso vključeni, 3. – interakcija in aktivna 

vloga vseh, prav tako ne, ker učenci ne morejo sami, brez vodstva in nadzora 

delovati znotraj skupin v spletnih okoljih in tudi 4. metoda, ki zadeva problemski 

pouk od tako nesamostojnih učencev, ki še niso razvili strategij za reševanje težav 

in potrebujejo največ vodenja in pomoči izmed vseh šolarjev, ne pride v poštev. 
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Intervjuvanka pravi, da je bilo na daljavo več razlage in da je bila ta po večini 

naložena v spletni učilnici. Manjkala ji je povratna informacija otrok, ali razumejo, 

zato je lahko zgolj upala, da to starši doma preverijo. Imela je občutek, da bi morali 

še več delati s starši. Pripravljenost staršev in njihova zmožnost podpore je tudi 

eden izmed ključnih pogojev, da je pouk na daljavo sploh lahko stekel (UNESCO 

COVID-19 Education Response, 2020, v Rupnik Vec idr., 2020, str. 25). Še bolj je 

to veljalo in bilo pomembno za starše učencev 1. razreda. Trdi tudi, da je bilo manj 

sprotnega utrjevanja »ki se v šoli zgodi spontano, tega na daljavo ni«. Pravi, da je 

bilo več samostojnega dela ter da se dela v skupinah in parih z najmlajšimi niso 

mogle posluževati. Trdi, da so vse cilje na koncu učenci dosegli, da pa so se v aktivu 

dogovorile za nekatere prilagoditve, dramatizacije npr. na daljavo niso mogle izvesti. 

Pravi, da so bile določene snovi manj utrjene in poglobljene, saj je vse potekalo bolj 

na hitro. Na daljavo ni ocenjevala, temveč samo preverjala. 

Intervjuvanka je mnenja, da je delo v šoli bolj učinkovito ter da si učenci prek ekranov 

manj zapomnijo. 

Intervjuvanka pravi, da se delu svojih otrok ni dosti prilagajala, ker sta se že s 

kolegico morali veliko prilagajati druga drugi. Šola njenih otrok ni vplivala na njeno 

službo, je pa dobila nekatere dobre ideje, kakšne igre … Zase pravi, da vedno v 

odnose s starši pristopa tako, da se poskuša postaviti v vlogo na drugi strani, da pa 

sta s kolegico že na začetku postavili zelo nizke kriterije. Razumela je tudi stiske 

otrok, ker ko je doma preverjala naučeno svojih otrok, je razumela, da tudi njeni 

učenci v šoli niso veliko odnesli (npr. od YouTube razlag). 

Njena otroka sta dokaj samostojna, le občasno sta potrebovala dodatno razlago. 

Izziv pri delu na daljavo ji je povzročalo tudi pomanjkanje komunikacije. Pravi, da so 

si morali delo doma razdeliti. Zaveda pa se, da ji je bilo med šolanjem na daljavo 

lažje vsaj to, da ni imela popoldanskih aktivnosti, ki jih ima sicer. 

Intervjuvanka meni, da se je meja med delom in prostim časom zabrisala, ker nikoli 

ni vedela, kaj je še za storiti in da se nikoli ni zares mogla sprostiti. Obseg dela se 

je zanjo v 1. valu povečal, ker je bilo veliko iskanja rešitev in raziskovanja, sicer pa 

je imela dela manj, ker ni imela popoldanskih aktivnosti. 

Če bi se šolanje na daljavo ponovilo, bi rada imela svojo pisarno in nov računalnik. 

Obdržala bi vsakodnevna Zoom srečanja, saj se s tem ohranja stik, zmanjšala bi 
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snov, ker meni, da gre učencem pri šolanju na daljavo snov »čez eno uho notri, 

skozi drugega pa ven«. Pravi tudi, da se ne bi tako obremenjevala, če katera snov 

ne bi bila predelana, upa pa, da v prihodnje šola na daljavo ne bo potekala tako 

dolgo, ker se ji za mlajše učence zdi neizvedljivo in nesmiselno. 
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3.6.7 Intervju 7 

 
Intervju 7 je potekal 21. junija 2021 in je trajal 25 minut. Intervjuvanka je bila sicer malo manj zgovorna, a je pogovor vseeno potekal 

v sproščenem in prijetnem vzdušju. Intervjuvanka je stara 35 let in ima 10 let delovne dobe. Poučuje angleški jezik od 1. do 9. razreda. 

Ima dva otroka, stara 4 in 8 let. 

 

Tabela kod: Intervju 7 

KATEGORIJA KODE 2. REDA KODE 1. REDA 

DNEVNA RUTINA MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

 ▪ V 1. valu vstala zgodaj in dopoldan 
pomagala sinu pri pouku. 

▪ Ob 11-ih  se posvetila svojemu delu – 
elektronska pošta, pregledovanje 
nalog (to se je nadaljevalo do 
večera). 

▪ Popoldne vzela nekaj trenutkov za 
gospodinjska opravila in sprehod. 

▪ Pozno zvečer pripravljala material za 
pouk naslednji dan. 

▪ V 2. valu do 13-ih izvajala pouk prek 
Zooma. 

▪ Popoldne pregledovala naloge v 
spletni učilnici. 

▪ Zvečer pripravljala material za pouk in 
snemala razlago snovi. 

▪ Sin v 2. valu potreboval le asistenco, 
bil že bolj samostojen. 
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IKT NENADNA PREVLADA IKT PRI 
POUČEVANJU 

▪ Ni imela težav. 
▪ Najprej uporabljala, kar je že znala, 

kasneje odkrila še druga orodja in 
aplikacije za popestritev pouka. 

▪ Orodja in aplikacije našla v skupinah 
na spletu, kjer se učitelji srečujejo 
virtualno. 

 

 NAJVEČ TEŽAV / 

 NAJMANJ TEŽAV / 

 ODNOS DO IKT ▪ Pozitiven. 

 VKLJUČENOST IKT V FORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

▪ Ni bil vključen. 

 OCENA LASTNE DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

▪ Čutila se je digitalno kompetentno. 

 PRIMERJAVA S KOLEGI GLEDE 
DIGITALNE KOMPETENCE 

▪ Tudi starejši kolegi so se dobro znašli 
in uspešno vodili pouk. 

▪ Morali so vložiti več energije, da so se 
naučili uporabe določenih orodij. 

 SPREMEMBA SPOSOBNOSTI 
UPORABE IKT 

▪ Njene sposobnosti so se izboljšale. 

PODPORA MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

S STRANI VODSTVA ▪ Ves čas na voljo za pomoč, imeli 
tedenske sestanke. 

▪ Tekoče in brez posebnosti. 
▪ Vodstvu morali poročati o učencih s 

težavami, o poteku pouka. 
▪ Usklajevanje glede dni dejavnosti. 

 S STRANI ŠOLSKEGA 
KOORDINATORJA 

▪ Glede tehnične podpore in 
materialnih sredstev imeli dovolj 
podpore. 
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 S STRANI MIZŠ IN ZRSŠ ▪ Ne more reči, se nanje ni obračala. 

 S STRANI PEDAGOŠKIH FAKULTET 

SODELOVANJE MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

MED KOLEGICAMI ▪ Med kolegicami je bila podpora 
največja, sploh znotraj aktiva. 

▪ Slišale so se večkrat na dan, se 
usklajevale, podpirale. 

▪ Sodelovanje izjemno . 
▪ Delile primere dobre prakse, skupaj 

načrtovale pouk, pripravljale naloge. 
▪ Več sodelovanja kot sicer. 

 S STARŠI ▪ Slabše kot v normalnih časih. 
▪ Govorilnih ur preko Zooma in telefona 

niso pogosto izkoriščali. 
▪ Po govorilnih urah so se situacije le 

za kratek čas izboljšale. 
▪ Timski sestanki (več učiteljice, starši, 

učenec) so se izkazali za učinkovite. 

SPREMINJANJE VLOGE UČITELJA KAJ SE NA DALJAVO NI OBNESLO ▪ Uporabljala frontalni pouk. 
▪ Skušala vključevati učence v 

razpravo, vendar učinek manjši kot v 
razredu. 

▪ V frontalni vlogi se dobro znašla, a ji 
ni bila všeč. 

DIDAKTIKE MED ŠOLANJEM NA 
DALJAVO 

METODE DELA NA DALJAVO ▪ Niso se bistveno spremenile. 
▪ Metoda razlage, razgovora, delo z 

besedilom … 
▪ Bile manj učinkovite kot v razredu. 
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▪ Petje in gibanje se na daljavo ni 
obneslo. 

OBLIKE DELA NA DALJAVO ▪ V razredu vedno uporabljala delo v 
dvojicah, skupinsko delo, igro vlog – 
to na daljavo ni šlo. 

DOSEGANJE CILJEV ▪ MIZŠ označilo cilje, ki naj bi jih učenci 
dosegli. 

▪ Ti cilji so bili zelo ohlapni, zato to ni 
bilo v veliko pomoč. 

▪ S kolegicami so se odločile, kaj je 
manj pomembno in izpustile snov. 

▪ Osredinjenje na bistvo in to utrjevale. 
▪ Obseg snovi je bil zmanjšan. 

OCENJEVANJE NA DALJAVO ▪ Ocenjevanje potekalo preko Zooma 
(2–3 učenci skupaj). 

▪ Na projekciji vprašanja. 
▪ Goljufanja zelo malo . 
▪ Dva primera prišepetovanja – 

opozorila, postavila podvprašanje in 
nadaljevala.  

KAKOVOST POUKA  ▪ Pouk v živo mnogo bolj kakovosten. 
▪ Učitelj v razredu lažje ugotovi, kako 

gre učencem, poda takojšnjo 
povratno informacijo. 

▪ V razredu različne oblike dela, 
interakcija pristnejša. 

▪ Na daljavo se pri že sicer uspešnih 
učencih kakovost naučenega ni 
zmanjšala. 

▪ Učenci s primanjkljaji so svoje težave 
še poglobili. 
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PRILAGODITEV DELA ZARADI 
LASTNIH OTROK 

SPREMEMBA NAČINA DELA ▪ Pri mlajših skušala organizirati tako, 
da bi čim več lahko naredili sami. 

▪ Veliko izzivov in zahteva ogromno 
časa za pripravo. 

 RAZUMEVANJE STARŠEV IN OTROK ▪ Bolj razumela situacijo, v kateri so se 
znašli – bila bolj tolerantna. 

▪ Starejši učenci bolj samostojni in 
nisem zaznala težav. 

RAVNOVESJE MED ŠOLO IN 
DRUŽINO IN SKRBJO ZA 
GOSPODINJSTVO 

IZZIVI ▪ Vse usklajevati je bil največji izziv. 
▪ Delo za službo se je raztegnilo preko 

celega dne. 
▪ Največ naredila zvečer in ponoči, ko 

je imela tišino in mir. 
▪ Občutili več napetosti in nervoze. 
▪ Mlajši, vrtčevski sin, odrinjen. 
▪ Vsi so se ukvarjali s sinovo šolo ali z 

njenim poukom. 

 MEJA MED PROSTIM ČASOM IN 
DELOM  

▪ Se je zabrisala. 
▪ Kadar si je vzela trenutke zase, tega 

ni dovolj izkoristila. 
▪ Ves čas v glavi premlevala, kar je še 

za postoriti za službo, kaj vse jo še 
čaka. 

▪ Odklopa od službe ni mogla narediti. 

 OBSEG DELA ▪ Se je povečal. 
▪ Veliko časa vzelo načrtovanje 

dejavnosti in materialov za pouk, 
snemanje razlag in snovi za mlajše 
učence. 
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KAJ BI OBDRŽALI IN KAJ SPREMENILI 
V 3. VALU? 

 ▪ Pozitivna posledica dela na daljavo – 
spoznala zanimiva IKT orodja (ki bi jih 
znova uporabila) in se še bolj 
izobrazila. 

▪ Učenci so sedaj bolj računalniško 
pismeni. 
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Utemeljena teorija: Intervju 7 

Intervjuvanka pravi, da je v 1. valu vstala zgodaj in dopoldne pomagala sinu pri 

pouku. Ob 11-ih se je posvetila svojemu delu, kar je vključevalo pregledovanje 

elektronske pošte, naloge, kar se je nadaljevalo vse do večera. Popoldne si je vzela 

nekaj trenutkov za gospodinjska opravila in sprehod. Pozno zvečer je pripravljala 

material za pouk za naslednji dan. V 2. valu je tudi do 13-ih izvajala pouk preko 

Zooma, nato pa popoldne pregledovala naloge v spletni učilnici. Zvečer je 

pripravljala material za pouk in snemala razlago snovi. V 1. valu je sin potreboval 

100 % pozornost, v 2. bolj asistenco.  

Glede nenadne prevlade IKT pri poučevanju ni imela težav. Najprej je uporabljala, 

kar je že znala, potem pa je odkrila tudi druga orodja in aplikacije, ki so popestrile 

pouk. Le-te je našla na spletu, kjer se učitelji srečujejo virtualno. Njen odnos do IKT 

je pozitiven, v njeno formalno izobraževanje pa ni bil vključen. Raziskava TALIS je 

prišla do zaključkov, da kar 33 % učiteljic uporabe IKT kot sestavnega dela 

poučevanja ni imela vključenega v formalno izobraževanje (Pavešič Japelj, Peršolja 

& Razbornik Špegel, 2020, str. 10). Lahko bi sklepali, da je teh 33 % tista tretjina 

učiteljic v Sloveniji, ki so starejše od 52, a intervjuvanka ne sodi v starejšo tretjino 

slovenskih učiteljic. Čutila se je digitalno kompetentno in pravi, da so se tudi starejši 

kolegi dobro znašli in uspešno vodili pouk, da pa so morali, po njenem mnenju, 

vložiti več energije, da so se naučili uporabe novih orodij. Pravi tudi, da so se njene 

sposobnosti uporabe IKT še izboljšale do konca šolanja na daljavo. 

Intervjuvanka pravi, da je bilo vodstvo v času šolanja na daljavo ves čas na voljo za 

pomoč, imeli so tudi tedenske sestanke. Sodelovanje je potekalo tekoče in brez 

posebnosti. Vodstvu so morali poročati o učencih s težavami in o poteku pouka. 

Usklajevali so se tudi glede dni dejavnosti. Tudi v povezavi s tehnično podporo in 

materialnimi sredstvi, pravi, je imela dovolj podpore. Glede MIZŠ, ZRSŠ in 

pedagoških fakultet pa intervjuvanka ne more reči, da je podpora bila, prav tako se 

nanje ni obračala. 

Največja podpora je bila med kolegicami, sploh znotraj aktiva. Slišale so se večkrat 

na dan, se usklajevale in se podpirale. Sodelovanje označuje kot izjemno, delile so 

si primere dobre prakse, skupaj načrtovale pouk, pripravljale naloge. Intervjuvanka 

pravi, da je bilo sodelovanje več kot sicer. Temu mnenju skladne podatke je razkrila 
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tudi Analiza, kjer so učiteljice na trditev »S kolegi v aktivu dobro sodelujem,« 

odgovorile s povprečno oceno 4,44 (Rupnik Vec, idr., 2020, str. 121). Raziskava je 

sicer obravnavala kakovost, ne pa tudi frekvenco sodelovanja. Za sodelovanje s 

starši intervjuvanka pravi, da je bilo slabše kot v običajnih časih, da starši govorilnih 

ur preko Zooma in telefona niso pogosto izkoriščali, po govorilni urah pa se je stanje 

izboljšalo le za kratek čas. V Analizi so se razkrili podobni podatki, in sicer so 

učiteljice razrednega pouka veliko bolje (4,3 na lestvici do 5) ocenile sodelovanje s 

starši kot učiteljice predmetnega pouka (3,88 na lestvici do 5) (Rupnik Vec idr., 

2020, str. 121). Omenja pa, da so se timski sestanki, kjer je bilo prisotnih več 

učiteljev skupaj s starši in učencem, izkazali za učinkovite. 

Na daljavo se je intervjuvanka posluževala frontalnega pouka, učence je skušala 

sicer vključevati v razpravo, a je bil učinek manjši kot v razredu. To je 2. metoda 

poučevanja na daljavo po Yusupovi in Mukamedievi (2020 v Kracenbaher Mernik, 

2020, str. 14), ki predpostavlja predstavitev učne snovi učitelja in pasivno vlogo 

učencev. Intervjuvanka je sicer skušala vključevati učence v komunikacijo, a je bil 

učinek, kot pravi, majhen. Glede frontalne vloge, v kateri se je kot učiteljica znašla, 

pa pravi: »mislim, da sem se v frontalni vlogi dobro znašla, vsekakor pa mi ni bila 

všeč«. 

  

Metode dela na daljavo se zanjo niso bistveno spremenile. Ohranila je metodo 

razlage, razgovora in dela z besedilom, čeprav so bile te metode manj učinkovite 

kot v razredu. Odpadlo pa je npr. petje in gibanje. V razredu intervjuvanka vedno 

uporablja delo v parih, skupinah ali pa igre vlog. To se na daljavo ni obneslo. Glede 

ciljev intervjuvanka pravi, da so bili določeni s strani MIZŠ, so pa bili zelo ohlapni, 

zato niso bili v veliko pomoč. S kolegicami so se zato odločile, kaj je manj 

pomembno in to izpustile. Tudi obseg snovi je bil zmanjšan. Ocenjevanje je potekalo 

preko Zooma v skupinah (2–3 učenci hkrati). Učenci so imeli na projekciji vprašanja. 

Goljufanja je bilo malo, le dvakrat je zaznala prišepetovanje – odreagirala je tako, 

da je učence opozorila, postavila podvprašanje in nadaljevala.   

Meni, da je pouk v živo mnogo bolj kakovosten, ker učitelj v razredu lažje ugotovi, 

kako gre učencem in poda takojšnjo povratno informacijo. Meni tudi, da je interakcija 

v razredu pristnejša, uporablja lahko različne oblike dela. Meni, da že sicer uspešni 
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učenci od dela na daljavo niso odnesli manj kakovostnega znanja, so se pa pri 

učencih s primanjkljaji težave še poglobile. 

Intervjuvanka je zaradi lastnih otrok delo za šolo prilagodila tako, da so mlajši učenci 

lahko čim več naredili sami, kar pa je, pravi, s seboj prineslo veliko izzivov in ji vzelo 

ogromno časa za pripravo. Bolj je tudi razumela situacijo, v kateri so se znašli učenci 

in njihovi starši, zato je bila bolj tolerantna. Starejši učenci so bili bolj samostojni in 

pri njih ni zaznavala težav. 

Pravi, da je bil največji izziv usklajevati vse skupaj (šolo in družino), saj se je delo 

za službo raztegnilo preko celega dne. Še največ je naredila zvečer in ponoči, ko je 

imela mir in tišino. Pravi, da so doma občutili več napetosti in nervoze in da je bil 

mlajši, vrtčevski sin, odrinjen, ker so se vsi ukvarjali s sinovo šolo in z njenim 

poukom. Meni, da se je meja med prostim časom in službo zabrisala. Pravi, da tudi, 

kadar si je vzela trenutke zase, tega ni dovolj izkoristila, ves čas je namreč v glavi 

premlevala, kaj je še za postoriti za službo, kaj vse jo še čaka. Meni, da odklopa od 

službe ni mogla narediti. Obseg dela se je zanjo povečal, veliko časa ji je vzelo 

načrtovanje dejavnosti in materialov za pouk, snemanje razlag in snovi za mlajše 

učence. 

Pravi, da je pozitivna posledica dela na daljavo ta, da je spoznala zanimiva IKT 

orodja in se še bolj izobrazila. Tudi učenci, meni, so sedaj bolj računalniško pismeni. 
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3.7 Interpretacija 

V tem podpoglavju bo moj cilj odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki so sledeča: 

1. Kakšna je bila digitalna kompetentnost učiteljic in kako je potekalo soočanje s 

prevlado IKT v prvih dveh valovih epidemije koronavirusa? 

2. Kolikšna je bila podpora različnih akterjev šolskega polja (vodstvo, kolektiv, MIZŠ, 

ZRSŠ, pedagoških fakultet) in sodelovanje z različnimi akterji v omenjenem 

obdobju? 

3. Kakšne spremembe so prinesli zamiki pedagoških praks po mnenju učiteljic? 

4. Kako so učiteljice lovile ravnovesje med službo in domom (svojim otrokom, 

gospodinjstvom)? 

Prva tri vprašanja se nanašajo na prvi sklop moje magistrske naloge, ki zadeva 

pedagoške izzive učiteljic, kot so soočanje z IKT, digitalna kompetentnost, 

sodelovanja in podpora v času šolanja na daljavo in zamiki znotraj pedagoških 

praks, ki so prinesli spremembe v didaktikah poučevanja. Četrto vprašanje pa se 

nanaša na drugi sklop moje naloge, in sicer na izzive, ki so jih učiteljice imele doma 

(s svojimi otroki in gospodinjstvom) prav zato, ker so v času šolanja na daljavo delale 

od doma. S tem zadnjim vprašanjem in ugotovitvami, ki sem jih pridobila, bom 

tematizirala učiteljice v zapostavljeni vlogi, ki pa to zagotovo ne bi smele biti. 

Nekateri odgovori, ki so mi jih ponudile intervjuvanke, to zagotovo osvetlijo. 

1. Kakšna je bila digitalna kompetentnost učiteljic in kako je potekalo soočanje s 

prevlado IKT v prvih dveh valovih epidemije koronavirusa? 

To vprašanje sem si zastavljala že na samem začetku šolanja na daljavo, saj sem 

imela možnost spremljanja svoje mame, ki poučuje na razredni stopnji, ni digitalno 

kompetentna in je imela velike težave z nenadno prevlado IKT za potrebe 

poučevanja. 

Ko sem začela raziskovati to tematiko, sem ugotovila, da je podobne težave imela 

marsikatera slovenska učiteljica, predvsem so to učiteljice, stare nad 52 let. Le 44 

% učiteljic, starejših od 52, je poročalo o tem, da je bilo izobraževanje o IKT 

vključeno v njihovo formalno izobraževanje (Pavešič Japelj, Peršolja & Razbornik 

Špegel, 2020, str. 11). Pa vendar sem skozi intervjuje, ki sem jih opravila sama, 
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ugotovila, da tudi mlajše učiteljice niso bile deležne izobrazbe o IKT. Intervjuvanka 

1, ki sodi v srednjo starostno tretjino učiteljic, te izobrazbe ni imela, vendar pravi, da 

»imam tudi mlajše kolegice, ki ne znajo in nimajo želje delati z računalnikom in 

starejše, ki so kar dobro usposobljene«. Omeni tudi problematiko izobraževanj na 

to temo, ko pravi: »Kot šolski sistem nam ne nudijo dovolj izobraževanj in tudi niso 

obvezna. Vse je na ravni, če želiš.« Intervjuvanka 2, ki je starejša od 52 let, prav 

tako izobraževanje o IKT ni imela vključeno v formalno izobraževanje, glede 

seminarjev za izobraževanje za uporabo IKT pa pravi: »Objavljeni so bili seminarji 

za usposabljanje, na katere se nisem prijavila, ker se najlažje naučim stvari, ki jih 

uporabljam, na teh seminarjih je pa veliko stvari, ki jih človek ne uporablja. Enako je 

bilo s predavanjem o spletni učilnic pred leti – ker tega nismo potrebovali, se tega 

nismo niti naučili in je bilo znanje neuporabno.« 

Po eni strani vidimo, da tudi nekatere učiteljice mlajših generacij izobraževanja o 

IKT na fakultetah niso bile deležne, zato menim, da starost ne more biti glavni pogoj 

za digitalno nekompetentnost. Podobno meni tudi računalničar, ki sem ga 

intervjuvala, saj pravi: »Prej bi rekel, da se kolegi razlikujejo glede na 

zainteresiranost za IKT, ker tisti, ki so bili zainteresirani, so hitro prišli notri in so tudi 

že prej opravili šolanje.« Podobne zaključke izpeljuje tudi teorija. Po mnenju 

Bullocka so stališča učiteljic do tehnologije najpomembnejši dejavnik uporabe IKT 

pri pouku in ne njihova starost (2004 v Breščić, Gregorc in Hren, 2020, str. 3). Tukaj 

gre izpostaviti tudi določeno nenaklonjenost do udeležbe ne izobraževanjih, saj 

računalničar pravi, da so v 2. valu učitelji prišli z izobraževanj, »ki so se jih morali 

udeležiti«. Mogoče je tudi, da imajo nekatere učiteljice občutek, da seminarji niso 

vedno koristni – morda niso časovno ustrezno vpeti, morda so prezahtevni, prelahki 

… Ena intervjuvanka je namreč mnenja: »Ko smo imeli avgusta študijske skupine, 

bi jih me potrebovale marca. In takrat sem bila kar malo razočarana, to smo se me 

takrat same naučile.« 

Intervjuvanke so glede nenadnega šoka v povezavi uporabo IKT po večini 

odgovarjale v smislu: »Več težav, kot samo delo z računalnikom, mi je predstavljala 

sama didaktika v povezavi z računalnikom«, »V času 1. vala nisem znala ničesar, 

čeprav sem bila pred leti na seminarju o spletni učilnici. Že takrat sem ugotovila, da 

nimam pojma, o čem govorijo … V 1. valu je bilo to zelo stresno zame«, »To mi je 

vzelo ogromno časa«, kar nakazuje na nekakšen šok, pa vendar so prav vsi 
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intervjuvanci odgovorili, da se je njihovo znanje uporabe IKT do konca šolanja na 

daljavo močno izboljšalo. Nekatere takšne izjave so: »Imam več znanja, več 

programov poznam«, »Vse znanje, ki sem ga pridobila, sedaj pridno izkoriščamo v 

šoli, imamo tudi tablice, ki jih uporabljamo. Tudi otroci so veliko pridobili«, »Do konca 

šolanja na daljavo sem absolutno pridobivala na hitrosti, dodatno sem se 

izobraževala. Izdelki proti koncu so bili boljši in hitreje narejeni, kakovostnejši kot 

tisti na začetku«, »Sedaj se mi zdi, da sem se toliko spletnih orodij naučila 

uporabljati, da sploh ne vem, kaj sem takrat znala.« 

Med intervjuji se pojavljajo tudi razlike glede potrebe po znanju IKT, ki bi jih lahko 

pripisala temu, ali učiteljica poučuje na razredni ali predmetni stopnji. Učiteljica na 

razredni stopnji npr. pravi:  »… potem sva s sodelavko veliko iskali orodja, ki so 

primerna za neopismenjene otroke, od katerih ne moremo pričakovati 

samostojnega branja. Želeli sva, da bi vedno vsaj en del lahko reševali sami«. 

Učiteljica, ki poučuje v 1. razredu, je spoznala mnoga nova orodja: »Sčasoma sem 

se naučila uporabljati H5P – to so interaktivne vaje, ki jih lahko sam izdeluješ«, 

intervjuvanec, ki poučuje na razredni stopnji, pa meni: »Več je bilo obrnjenega 

učenja – da se sami pripravijo in naučijo, mi pa s pomočjo vaj in razgovora snov 

utrdimo. Veliko več je bilo samostojnega raziskovanja.« Dejstvo je, da si česa 

takšnega učiteljice na razredni stopnji niso mogle predstavljati. Lahko bi rekli, da so 

učiteljice na razredni stopnji, kjer poučujejo, po večini nesamostojne in v samem 

začetku tudi še neopismenjene učence, morda ravno zato imele nekoliko težjo 

nalogo. 

Vsi intervjuvanci, ki so na vprašanje glede samoocene digitalne kompetentnosti 

odgovorili, da se čutijo kompetentne, sodijo v starostno skupino od 32 do 42 let. 

Edina intervjuvanka, ki je odgovorila, da se ne čuti digitalno kompetentna, je stara 

nad 52 let. Le-ta je tudi edina, ki je svoj odnos do IKT ocenila kot negativnega. Lahko 

je to vzrok, saj študije kažejo, da pozitiven odnos pozitivno vpliva na integracijo IKT 

(npr. Teo 2008; Tondeur idr. 2008; Demicri, 2009, v Brečko, 2016, str. 48). Ali pa je 

to posledica, saj so imele učiteljice, ki so se čutile bolj digitalno kompetentne, hkrati 

tudi bolj pozitivna stališča do poučevanja na daljavo (Krajnc, Huskič, Kokol, Kos in 

Košir, K. 2020, str. 87). 
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2. Kolikšna je bila podpora različnih akterjev šolskega polja (vodstvo, kolektiv, MIZŠ, 

ZRSŠ, pedagoških fakultet) in sodelovanje z različnimi akterji v omenjenem 

obdobju? 

Podpora s strani vodstva je vselej pomembna, še posebej pa se je to izkazalo v 

času šolanja na daljavo. Krajnc, Huskič, Kokol, Kos in Košir (2020) so v raziskavi 

ugotovile, da so učiteljice največ podpore zaznavale s strani vodstva šole, in sicer 

je o tem poročalo kar 80,2 % učiteljic. Na šoli, kjer sem sama opravljala intervjuje, 

je bilo stanje nekoliko drugačno. 

Glede podpore vodstva šole je 5 intervjuvancev odgovorilo, da je sploh v 1. valu 

podpore niso čutili, od tega so tri intervjuvanke učiteljice na razredni stopnji, en 

intervjuvanec pa je računalničar. V 2. valu naj bi se ta podpora izboljšala. Dve 

učiteljici, ki sta odgovorili, da sta podporo čutili, poučujeta 5. razred oz. starejše 

učence. Težko je iskati razloge za to, to ni niti namen te naloge, bi bilo pa zanimivo 

razmišljati v smeri, da so morda učiteljice nižje stopnje potrebovale več usmerjanja 

zaradi nesamostojnosti otrok, morda je bilo pomanjkanje digitalne kompetence tu 

ravno zaradi potreb pouka na razredni stopnji največji itd. Tako so na to vprašanje 

odgovarjale: »S strani vodstva šole nisem čutila kakšne posebne podpore, sploh v 

1. valu«, »Vodstvo nam je dalo jasna navodila glede izvedbe, a podporo so bolj 

nudili drugi«, »V 1. valu se mi je res zdelo, da smo bili popolnoma prepuščeni sami 

sebi … Vodstvo je v bistvu samo prepošiljalo vabila na seminarje, ki bi nam lahko 

bili v pomoč.« 

V povezavi s podporo MIZŠ in ZRSŠ so že v raziskavi Analiza ugotovili, da je zgolj 

5,8 % učiteljic poročalo o veliki podpori s strani omenjenih institucij in nič drugačno 

ni bilo mnenje mojih intervjuvank. Poročale so, da: »S strani MIZS IN ZRSŠ nikakor 

nisem čutila nobene podpore«, »MIZŠ in ZRSŠ je pošiljajo raznorazna sporočila 

npr. glede ocenjevanja, za neko podporo bi pa težko rekla.« Te okrožnice so bile po 

nekaterih mnenjih »preohlapne, lahko bi kdaj bolj natančno dali navodila«. In da: 

»Od zavoda tako rekoč nič pametnega, vse, kar je bilo povedano, je bilo presplošno, 

s strani MIZŠ pa ni bil problem samo to, da niso nič pametnega dali od sebe, še 

celo to, da so s krepko zamudo dajali informacije in na žalost smo preveč informacij 

izvedeli iz javnih medijev, ne pa po primernih hierarhičnih kanalih.« Ena izmed 

intervjuvank pa pravi, da so »MIZŠ in ZRSŠ potem šele čez poletje nudili več 
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podpore, da smo imeli izobraževanja in študijske skupine«. In da: »Takrat mogoče 

niti nihče ni vedel, kaj dejansko potrebujemo, tako da smo vsak zase iskali.« 

Pomen digitalnega koordinatorja je bil v času šolanja na daljavo zelo pomemben, 

saj je o vsaj zmerni podpori poročalo kar 76 % učiteljic (Krajnc, Huskič, Kokol, Kos 

in Košir, 2020, str. 87). Mnenje delijo tudi moje intervjuvanke. Prav vse so poročale 

o veliki podpori šolskega koordinatorja, sploh v 1. valu šolanja na daljavo. Gre pa tu 

omeniti tudi ekstremno preobremenjenost, ki so je bili deležni računalničarji med 

šolanjem na daljavo, na kar je opozarjal Gregor Pečan (Pedagoški inštitut, 2020) in 

kar je s svojim mnenjem potrdil intervjuvanec: »Potem, ko se je začelo (1. val), se 

je dan zame praviloma začel ob 4-ih zjutraj in končal ob polnoči.« Predvsem mu je 

manjkala pomoč vsaj pri njegovem pedagoškem delu. »Manjkala mi je podpora, da 

sem moral vse svoje pedagoške ure opravljati sam, sploh tiste v 1. mesecu, ko sem 

urejal vse računalniške stvari za celo šolo, sem zraven moral poučevati še ves svoj 

pouk, kar se je poznalo tudi na kakovosti pouka in smo morali na koncu potem kar 

nekaj stvari še urediti. Dobro bi bilo, da bi vsaj prvih 14 dni, 3 tedne imel nekoga, ki 

bi se ukvarjal izključno z mojim pedagoškim delom.« 

Intervjuvanke stika s pedagoškimi fakultetami v času šolanja na daljavo po večini 

niso imele, zato neke podpore niso čutile. Intervjuvanka 1 je sicer rekla, da je po 

včlanitvi v klub Alumnov dobivala njihovo pošto, intervjuvanka 3 je rekla, da je bila 

seznanjena z izobraževanji, ki so jih na pedagoških fakultetah nudili. Na tem mestu 

je morda smiselno apelirati na pedagoške fakultete, da so v tem času nudile premalo 

pomoči in znanja. Na »zatišje« strokovnjakov pedagogike in kritiko do univerze ter 

njenih članic so opozarjali tudi intervjuvanci v raziskavi, ki sta ju izvedli Černe in 

Antič (2020). Gre predvsem v smeri, da tisti strokovnjaki, ki so se oglasili, niso imeli 

podpore kolegov iz stroke in na nepripravljenost strokovnjakov za pomoč, ko se jih 

k temu pozove (Černe in Antič, 2020, str. 182). 

Glede sodelovanja s starši med intervjuvankami ni bilo enotnega mnenja. 

Intervjuvanka 1 bi si želela še več sodelovanja, čeprav pravi, da je bilo sodelovanja 

več kot pa pri pouku. Intervjuvanki 2 in 3 zelo pozitivno ocenjujeta svoje sodelovanja 

s starši. Intervjuvanka 3 pravi: »S strani staršev je bilo to leto neverjetno, izredni so 

bili, potrpežljivi, iskreni, povedali so tudi, kako je njim, zato menim, da je bilo zelo 

super sodelovanje.« Intervjuvanka 4, ki uči na predmetni stopnji, pravi, da je bilo 
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sodelovanja s starši enako kot sicer, da pa je bilo več dogovarjanja z učenci, kar 

pripiše dejstvu, da poučuje višjo stopnjo. Tudi intervjuvanka 7, ki uči na višji stopnji, 

je mnenja, da je bilo sodelovanje slabše kot v normalnih časih. Govorilnih ur preko 

telefona in Zooma niso izkoriščali pogosto. Intervjuvanka 6 je pogrešala »stik 1 na 

1« in neverbalno komunikacijo, pravi pa, da je bilo sodelovanja veliko, ker so morali 

starši v 1. razredu prevzeti en del šolskega dela. Intervjuvanec 5 je imel stike s 

starši, kadar so bile težave z opremo, v 2. valu pa je kot razrednik imel mesečne 

sestanek z njimi, kar je krepko več sodelovanja kot sicer. 

Iz odgovorov lahko povzamem, da so učiteljice na razredni stopnji veliko več 

sodelovale s starši, ker je situacija tako zahtevala. V 1. razredu denimo brez 

sodelovanja staršev, otrok ne bi mogel niti prisostvovati šolanju na daljavo. V višjih 

razredih je bilo tega sodelovanja manj, ker se je preneslo na učence, ki so že 

samostojni in vešči z računalniki. Ti podatki so skladni s teorijo - v Analizi (Rupnik 

Vec idr., 2020, str. 121) so namreč ugotovili, da so učiteljice razredne stopnje 

sodelovanje s starši ocenile kot boljšega (4,3) kot učiteljice predmetne stopnje 

(3,88). 

Vse intervjuvanke pa so si bile enotne glede podpore znotraj kolektivov, aktivov v 

času izobraževanja na daljavo. Kakovostno sodelovanje v aktivu je bilo v teh časih 

neke vrste zaščitni dejavnik (Rupnik Vec idr., 2020, str. 122) in na dobro sodelovanje 

so kazale tako raziskave (Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala 

epidemije covid-19 v Sloveniji ) kot mnenja mojih intervjuvank, ki so opozarjale ne 

le na boljše, pač pa tudi na pogostejše sodelovanje. Intervjuvanka 2 pravi: ''Kar je 

ena znala, je potem naredila še pri drugi, v drugi spletni učilnici … Sodelovanja je 

bilo občutno več kot sicer. To je zahtevala situacija«, intervjuvanka 3 pa: »Največ 

pa je bilo le-te (podpore) med kolegicami, ko smo se poklicale, imele sestanke, si 

pomagale, svetovale. Tega je bilo ogromno. Bilo je več pogovora in tudi na čustveni 

ravni smo se bolj spodbujale, sploh me, ki imamo doma svoje otroke, da smo se 

malo slišale in potožile.« Po mnenju intervjuvanke 4 se je sodelovanje v kolektivu 

poglobilo. Le intervjuvanka 6 je bila mnenja, da je bilo sodelovanja občutno manj 

kot sicer, ker »v šoli pride tudi do nekega neformalnega druženja, kjer se še 

mimogrede kaj dogovoriš«. 
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3. Kakšne spremembe so prinesli zamiki pedagoških praks po mnenju učiteljic? 

Znotraj tega vprašanja bom tematizirala spremembe metod in oblik dela v času 

šolanja na daljavo. Metode in oblike dela so v času šolanja na daljavo zahtevale 

prej tradicionalnega kot sodobnega učitelja, saj je prišlo do tako imenovanih 

zamikov k tradicionalnemu – frontalnemu in individualnemu pouku. Po mojem 

mnenju so se mlajše učiteljice v tej vlogi težje znašle, saj je bilo onemogočenih 

mnogo praks, ki so značilne za progresivno pedagogiko – skupinsko učenje, 

kooperativno učenje,  projektno delo, pouk pa je bil zreduciran na golo posredovanje 

informacij v frontalni vlogi učitelja. 

Intervjuvanka 1 to opisuje kot veliko rošado: »Dejansko daš otrokoma material, ga 

vodiš, seveda, ampak sam prihaja do znanja. Na daljavo je bilo to skoraj nemogoče, 

še največ možnosti je bilo pri spoznavanju okolja pri poskusih.« Pravi tudi: V živo 

sem bolj naklonjena delu v skupinah, v paru in da učenci sami prihajajo do znanja, 

tega se na daljavo ni dalo izvesti.« Pravi tudi, da je bilo delo ves čas samostojno in 

da so bili v to prisiljeni ter da je prevladovala metoda razlage. Tudi intervjuvanka 3 

pravi, da ji način poučevanja, kjer je ona v ospredju, ne ustreza. Pravi: »Kot kaže, 

nisem bila izobražena v tej smeri, ker so nas že na fakulteti tako pripravljali, da bolj 

pouk usmerjamo.« Ta postopen premik od poučevanja k učenju se dogaja že od 80-

ih let prejšnjega stoletja in je spremenil vlogo, položaj in identiteto učiteljice (Bennet, 

2020) in mu lahko pravimo tudi »marginalizacija učiteljskega poklica«. Intervjuvanka 

pravi tudi, da je bilo več samostojnega dela. Intervjuvanka 6 pravi, da za 1. razred 

veliko stvari na daljavo odpade: »npr. petje pesmi preko zooma je nemogoče, preko 

pesmic imamo sicer lahko uvodno motivacijo v šoli, veliko spoznamo, odpadle so 

po večini socialne igre, tudi gibalne dejavnosti so se krčile. Ne moreš jim dati v roko 

didaktičnega materiala, ker ga doma nimajo vsi«. 

Intervjuvanka 4 je pouk izvajala popolnoma nasprotno kot ostale. Pravi, da je bil 

pouk veliko bolj raziskovalno naravnan, da ni bil toliko frontalen in da so bili učenci 

bolj vključeni v pogovor. Intervjuvanka 2 ni imela težav s frontalno vlogo, so se pa 

prav tako metode dela spremenile v manj pogovora, dela z besedilom in več razlage 

ter oblike v več samostojnega dela, o čemer so poročale tudi učiteljice raziskave 

Analiza – kar 81 % učiteljic razrednega pouka je odgovorilo, da je individualnega 

dela več ali občutno več kot v razredu (Rupnik Vec idr., 2020, str. 79). Intervjuvanka 
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7 pravi, da se je v frontalni vlogi znašla dobro, da ji pa ta vloga ni bila všeč. Učinek 

skupne razprave in pogovora je bil manjši kot v razredu. Za intervjuvanca 5 je bilo 

delo več ali manj enako kot v šoli – veliko frontalnega poučevanja in samostojnega 

dela. Odpadlo pa je skupinski delo pri pouku tehnike in tehnologije. 

Učiteljice, ki so hkrati mlajše in učijo na razredni stopnji (intervjuvanka 1, 3 in 6) so 

imele nekaj težav z »nazadovanjem« v tradicionalno poučevanje. Intervjuvanka 2 je 

izobražena v »stari šoli« in ji frontalno vodenje pouka ni predstavljalo težav. 

Intervjuvanci 4, 5 in 7, ki poučujejo na predmetni stopnji, se zdi, da niso imeli 

pretiranih težav z zamiki praks – seveda, spremenile so se do neke mere metode in 

oblike dela, a jim to ni predstavljalo večjih težav. 

 

4. Kako so učiteljice lovile ravnovesje med službo in domom (svojim otrokom, 

gospodinjstvom)? 

Pri tem vprašanju se bom ozrla na mnogokrat prezrte izzive, ki so jih učiteljice imele 

poleg zgolj pedagoških obveznosti, pa tudi zaradi njih – skrb za družino in 

gospodinjstvo. Ker je večina pedagoških delavk žensk in ker so le-te po navadi tudi 

vodje gospodinjstva in družine, so se, tiste, ki zasedajo vsaj omenjeni vlogi, v času 

šolanja na daljavo znašle v nezavidljivem položaju. Vodile so svoj razred in hkrati 

spremljale in pomagale lastnim otrokom. Intervjuvanke so večinoma potrdile moja 

razmišljanja glede zahtevnosti tega položaja. Menim, da so se v najtežji vlogi sicer 

znašle tiste učiteljice, ki imajo doma nesamostojne šolajoče se otroke in tudi v šoli 

poučujejo razred z dokaj nesamostojnimi otroki. Pri tem vprašanju se bom dotaknila 

tudi tega, ali je bilo učiteljicam to, da so opazovale učni proces svojih otrok, v 

kakršnokoli pomoč pri načrtovanju svojega pedagoškega dela, glede na to, da je 

prišlo do tako korenitih zamikov pedagoških praks. 

Intervjuvanka 1 je prilagajala delo učencem, saj je pri svojih dveh otrocih videla 

nekatere neprimerne načine poučevanja: »Mlajši otrok je doživljal stisko, ker ga je 

šokiralo, koliko dela mora opraviti.« Intervjuvanka 2 je doma spremljala vnuka, ki je 

imel velike težave sedeti za računalnikom in zato bolje razumela starše in otroke, 

pa tudi prilagajala svoje delo. Intervjuvanka 3 dostikrat zaradi svojih videokonferenc 

ni mogla pomagati svoji hčeri, ki »je bila prepuščena sama sebi in je šla na Zoom 

ali pa ne, ker ni znala«. Meni tudi, da so otroci učiteljev v teh časih najbolj nasrkali:  
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»Kolegi mi velikokrat rečejo, da imajo moji otroci tako srečo, ker si učiteljica in lahko 

pomagaš, ker znaš, mi pa ne znamo. Sem si rekla, kdaj pa, kdaj, saj nisem imela 

časa za svoje.« Intervjuvanka 4 pravi, da je zaradi svojih otrok zmanjšala obseg 

snovi, količino zapisovanja in se z učenci več pogovarjala. Intervjuvanka 7 je bila, 

pravi, bolj tolerantna, ker je zaradi svoje situacije z otroki doma bolj razumela 

situacijo, v kateri so se znašli učenci in starši. Intervjuvanka 7 je svoje delo 

prilagajala predvsem pri mlajših učencih, in sicer tako, da bi lahko čim več storili 

sami, za starejše učence pa pravi: »Pri starejših učencih nisem videla nekih težav 

glede tega, saj so samostojni pri učenju.« 

Intervjuvanka 1 meni tudi, da videokonference negativno vplivajo na družinsko 

življenje in da je starše ter njihove stiske razumela bolje, »ker sem to lahko doživljala 

kot mama in kot učiteljica«. Podobno mnenje glede ustavitve družinskega življenja 

ima tudi intervjuvanka 2, ki pravi: »V izziv mi je bilo voditi gospodinjstvo, ko so npr. 

drugi v gospodinjstvu imeli videokonference. Ko je imel videokonferenco vnuk, smo 

vsi sedeli nekje blizu in ga poslušali. Vedela sem, da ne smemo biti preglasni in da 

ga moramo spremljati, sicer se bo začel igrati ali početi kaj drugega.« Zato je tudi 

sama zmanjšala število videokonferenc in poenostavila naloge. Intervjuvanka 3 

pravi, da je starše »čutila«: »Seveda sem takoj razumela, kaj mi hočejo povedati, 

saj so tudi oni potarnali, se oglasili, povedali, s kakšnimi težavami se srečujejo.« 

Gospodinjstvo pa je vodila med posameznimi odmori od službe: »Zjutraj se je dan 

res začel ob 6-ih s polno paro, da sem uredila osnovne stvari na spletni učilnici …, 

da sem pripravila zajtrk za svoji punci … vmes med časom, ko sem imela prosto, je 

bil čas za kosilo … popoldne sem se spet zaprla.« Intervjuvanka 4 pravi, je imela 

srečo, saj je bil doma mož (dopust za nego otrok) in je on spremljal šolanje ter 

prevzel gospodinjstvo, ona pa se je distancirala in delala zgolj za službo. 

Intervjuvanec 5 je mnenja, da je šolanje na daljavo razkrilo, koliko se starši v resnici 

ukvarjajo z otroki, da je bolj razumel stiske otrok kot staršev in da: »Večje probleme 

so imeli tisti starši, ki se nikoli niso kaj dosti ukvarjali s svojimi otroki, kot tisti, ki so 

se.« Intervjuvanka 6 pravi, da ima že dokaj samostojna otroka, zato so si delo doma 

lažje razdelili in ker zaradi šolanja na daljavo ni imela popoldanskih aktivnosti, je 

lažje lovila ravnovesje med družino in gospodinjstvom. Intervjuvanka 7 pravi, da so 

se vsi dnevi vrteli okrog šole: »V družini smo občutili več napetosti in nervoze, mlajši 
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sin, ki bi moral biti v vrtcu, je bil nekako odrinjen, saj smo se prek celega dne 

ukvarjali s sinovo šolo ali z mojim poukom.« 

Vsi intervjuvanci so poročali o zabrisu meje med delom in prostim časom ter 

povečanim obsegom dela. Intervjuvanka 1 pravi, da je bila prisiljena potegniti črto 

tudi s pomočjo domačih: »Če sam ne opaziš, ti drugi povedo, mož te začne 

pogrešati, postajaš nenavaden, nisi več dovolj zunaj … Tudi moja otroka sta to 

opazila.« Intervjuvanka 3 pravi: »Ne morem reči, da sem kdaj, v katerem koli 

trenutku, izključila službo.« ter da so e-sporočila prihajala neprestano in podobnega 

mnenja je bila tudi intervjuvanka 6: »… v glavi sem ves čas premlevala, kaj vse še 

moram postoriti za službo, kaj vse me še čaka, česa vse še nisem opravila«. Enako 

trdi tudi intervjuvanka 4, na preobremenjenost intervjuvanca 5 (vsaj v 1. valu) – 

računalnikarja – sem že opozorila: »Potem, ko se je začelo, se je dan zame 

praviloma začel ob 4-ih zjutraj in končal ob polnoči.« Intervjuvanka 7 pravi: »Kadar 

sem si vzela trenutek zase, tega nisem mogla dovolj izkoristiti, saj sem v glavi ves 

čas premlevala, kaj vse še moram postoriti za službo, kaj vse me še čaka, česa vse 

še nisem opravila ... Odklopa od službe nisem mogla narediti.« 

Odgovori na to raziskovalno vprašanje, menim, dobro orišejo situacijo, v kateri so 

se znašle učiteljice, ki so hkrati starši. Dejstvo je, da so morale prenekatere zaradi 

službe žrtvovati družinsko življenje, da niso bile vedno zmožne skrbeti za 

gospodinjstvo in da meje med službo in domom ni bilo več. Ta vidik »osebnega 

življenja« učiteljic je bil popolnoma prezrt in neupoštevan s strani laične javnosti, 

medijev, MIZŠ in ZRSŠ ter celo strokovnjakov pedagoških fakultet, zato tudi ne 

povzemam literature. Interpretacija tega raziskovalnega vprašanja je pravzaprav 

med prvimi literaturami s to tematiko.  

 

 

 

 

  



109 
 

4 Zaključek 

Cilj moje magistrske naloge je izpostaviti izzive in probleme, s katerimi so se soočale 

učiteljice v času šolanja na daljavo v 1. in 2. valu. Za to tematiko sem se odločila na 

sredini 2. vala, zato morda vsi podatki niso popolnoma ažurni in seveda bo sledilo 

še veliko raziskav in analiz dela na daljavo, ki bodo izšle kasneje. Ko sem pisala 

magistrsko nalogo, teh podatkov nisem imela, zato sem delala s tistim, kar je bilo 

na voljo takrat – kot sem že večkrat omenila – analiz in kakršnekoli literature ne to 

temo je bilo izjemno malo. Mnenj je bilo veliko, primanjkovalo pa je konkretnih 

člankov strokovnjakov s področja pedagogike.  

Magistrsko nalogo sem razdelila na dva vsebinska sklopa, in sicer sem obravnavala 

učiteljice kot pedagoginje in učiteljice kot članice družine. Učiteljice, sploh starejše, 

so imele veliko težav že z IKT in pomanjkanjem digitalnih kompetenc, čeprav so tudi 

mlajše imele ogromno dela z iskanjem spletnih orodij in raziskovanjem. Vse so 

nekako stremele k temu, da učencem ponudijo nekaj kakovostnega, hkrati pa čim 

manj obremenjujejo starše. V nižjih razredih pa kljub vsemu brez staršev dosti dela 

ni bilo mogoče opraviti. Sodelovanje s starši je bilo zato ključnega pomena kot tudi 

sodelovanje z vodstvom šole, MIZŠ, ZRSŠ, predvsem pa sodelovanje v kolektivu, 

ki se je po besedah intervjuvank povečalo in poglobilo. Dejstvo je, da je bil uspešen 

izhod in šolanja na daljavo možen le ob prepletu sodelovanj z vseh strani. Med 

raziskovanjem literature sem spoznala tudi, kako tisto, kar vem in znam o 

učiteljskem poklicu, ni popolnoma absolutno in pravilno, predvsem pa ne vedno 

učinkovito. V času šolanja na daljavo so se pošteno zamajala načela progresivne 

pedagogike, ki je na daljavo po večini odpadla, učiteljice z znanjem in s 

sposobnostmi le-te pa so se znašle v hudih težavah, saj pouka niso znale voditi 

frontalno oz. se v tej vlogi niso dobro znašle. Ker bo pouk vsaj še nekaj časa lahko 

hibriden, se zdi smiselno, da se učiteljice mlajših generacij opolnomoči tudi za tak 

način pouka. Tudi metode in oblike dela progresivne pedagogike so v veliki meri 

odpadle oz. so se korenito spremenile. Vemo, da je bilo bistveno manj dela v 

skupinah in parih, veliko več pa predvsem razlage in pogovora. V tej smeri 

poučevanja bi bilo smiselno razmišljati in izobraževati učiteljice. Težave so nastopile 

tudi, ko je bilo potrebno ocenjevati, kljub vsemu pa so učiteljice poročale o kar dobri 

realizaciji ciljev, četudi je bil pouk, po njihovih mnenjih, mnogo manj kakovosten.  
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Osebna izkušnja šolanja na daljavo pa me je napeljala v smer, kjer sem videla, da 

so bili otroci učiteljic velikokrat zapostavljeni, da za njih ni bilo časa. Ko sem zbirala 

intervjuje, sem ugotovila, da je mnogo intervjuvank čutilo ravno to – sploh tiste z 

nesamostojnimi otroki so se znašle v velikih težavah. Velikokrat je bilo žrtvovano 

družinsko življenje in skrb za gospodinjstvo. Pa vendar ni bilo vse slabo, učiteljicam 

je namreč lahko dejstvo, da so spremljale učenje in pouk svojih otrok, izredno 

pomagalo pri načrtovanju svojega dela. Vsaj na začetku nihče ni natančno vedel, 

kako tak pouk poteka, koliko snovi je preveč, koliko premalo in učiteljice so si vsaj 

glede tega lahko pomagale s svojimi otroki.  

Za prihodnost je smiselno razmišljati, kako vzpostaviti učinkovit hibridni pouk in 

morda še bolj tehtno razmisliti, kako zagotoviti pouk v šolah, v živo, vedno in vsem 

učencem. Učiteljstvo je v času, ki nas je vse dodobra preizkusilo, doživljalo hude 

stiske, kar potrjujejo tudi moje intervjuvanke. Moja magistrska naloga je to deloma 

tematizirala in je, menim, tudi dobra osnova za nadaljnje raziskovanje. Predvsem bi 

rada spodbudila raziskovanje v smeri osebnega, družinskega življenje učiteljic v tem 

času in ne zgolj le pedagoške strani zgodbe.  
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6 Priloge 

6.1 Vprašalnik 
 
1. Kako je potekal vaš tipičen dan med šolanjem na daljavo v 1. valu in kako v 2.? Kdaj ste vstali …? 
Ali ste šolski urnik spreminjali zaradi urnika vaših otrok doma?  

2. Kako ste se soočali z nenadno prevlado uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 
poučevanju? Kaj vam je predstavljalo največ težav, kaj najmanj, kaj ste že znali – ste to lahko 
uporabili? Ste se čutili digitalno kompetentne? – Kako bi se primerjali s kolegi glede digitalne 
kompetentnosti (glede na starost, predmet)? Ali so se vaše sposobnosti uporabe digitalne tehnologije 
do konca šolanja na daljavo kako spremenile? 

3. Ali ste v času šolanja na daljavo imeli občutek podpore vodstva, šolskega koordinatorja, MIZŠ-ja 
in ZRSŠ-ja, PEF-a? Podpore na katerem področju? S strani koga je bila podpora največja? S strani 
koga najmanjša? Kako pogosto ste se dobivali s kolegi, na koga ste se obračali, ko ste naleteli na 
težave? 

4. Kako bi opisali sodelovanje med kolegi v kolektivu v času šolanja na daljavo? Ali se je kaj 
spremenilo? Ste si pogosto med seboj delili primere dobre prakse? 

5. Kako bi opisali sodelovanje s starši na daljavo? Kako pogosto ste se slišali in na kakšen način? 
Ste organizirali kakšno srečanje na daljavo? 

6. Večina učiteljev danes poučuje izrazito na učence usmerjen pouk, torej, da učenci večino pouka 
sami prihajajo do znanja, učitelj zgolj vodi. Med šolanjem na daljavo pa je bolj v ospredje spet stopil 
učitelj. Kako ste se znašli v tej vlogi? Čemu ste bili naklonjeni, ko ste delali v živo in kaj od tega se 
na daljavo ni obneslo? Ali se je vaš pristop poučevanja obnesel ali spremenil? 

7. Kako so se za vas osebno spremenile metode dela med šolanjem na daljavo in zakaj? 

8. Kako so se za vas osebno spremenile oblike dela med šolanjem na daljavo in zakaj? 

9. Kako bi ocenili in primerjali kakovost vašega pouka v času šolanja na daljavo v primerjavi s 
poučevanem pred epidemijo? 

10. Kaj se je zgodilo z uresničevanjem ciljev? Ali so bili doseženi in v kolikšni meri? Ali ste dobili 
kakšne direktive glede ciljev s strani vodstva šole/kolektiva? Ali je zmanjšan obseg ciljev vplival tudi 
na zmanjšan obseg snovi? 

11. Kako je potekalo ocenjevanje? Ali ste opazili goljufanje pri ocenjevanju na daljavo in kakšen je 
bil vaš odnos do tega? 

12. Ali ste, glede na to, da ste doma opazovali učenje na daljavo lastnih otrok, svoje delo kakorkoli 
prilagodili prav iz tega razloga? Se je morda spremenil vaš odnos, način dela, razumevanje s starši? 

13. Ali ste se soočali z izzivi, ker ste morali hkrati voditi svoj razred in spremljati tudi lastnega otroka? 
Če ja, s katerimi izzivi? Kako ste lovili ravnovesje med delom in skrbjo za družino, gospodinjstvo? Ali 
se je meja med delom in prostim časom zabrisala? Na kakšen način? Ali se je obseg dela za vas 
povečal? 

14. Če bi se ponovil 3. val šolanja na daljavo, kaj bi ohranili in kaj spremenili pri poučevanju na 
daljavo? 
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6.2 Prepis intervjujev 
 

Intervju 1 

1. Vstala sem 1 uro kasneje, nekje ob 7. uri. Sprehodila pse, zajtrkovala, se okrog 8.−8.30 ure 
prijavila na računalnik, pregledala elektronsko pošto in se začela pripravljati za naslednji šolski dan. 
To sem počela do 12. ure najdlje, potem sem si vzela čas za kosilo in za delo s svojim otrokoma. 
Potem pa v 1. valu nekje ob 14. uri začela delati spet šolsko delo, odgovarjala na elektronsko pošto 
staršev, delala še kake interaktivne vaje in potem zaključila nekje med 18. in 19. uro. V prvem valu 
sem časovno delala veliko več, v 2. pa dopoldne nisem delala za službo, sem pa potem od 14. ure 
delala za naslednji šolski dan. Dnevna rutina se je zjutraj časovno zamaknila, saj sem kasneje vstala 
in porabila v 1. valu več časa, v 2. pa veliko manj. Šolskega urnika nisem spreminjala glede na urnik 
svojih otrok. Imamo to prednost, da ima vsak v naši družini svoj računalnik. Če smo imeli istočasno 
konferenco, smo šli vsak v svojo sobo. Velika prednost je, da sta otroka že kar samostojna. 

2. Moram priznati, da sem bolj računalniški tip, da sem ugotovila, da me delo z računalnikom sprošča. 
Je pa res, da sem v 1. valu potrebovala kar nekaj dni, da sem se navadila, preštudirala stvari, kakšne 
možnosti imam, kaj lahko delam z učenci na daljavo.  Ker v 1. razredu ne učimo z delovnimi zvezki 
in učbeniki, sem morala poiskati neke interaktivne vaje, s katerimi bi učenci spoznaval in utrjevali 
novo snov. Več težav kot samo delo z računalnikom, mi je predstavljala sama didaktika v povezavi 
z računalnikom. V petek pred 1. valom smo izvedeli , da zapiramo in sama sem dejansko cel vikend 
posvetila temu, da sem se izobraževala na področju didaktike. Da sem ugotovila, kaj lahko nudim 
otrokom, na kakšen način, da sem si v glavi naredila nek okvirni načrt, plan in mi je bilo po tem veliko 
lažje. Znala sem že delati Power Point datoteke in s tem sem veliko delala, sčasoma sem jih 
nadgradila z glasovno razlago, da sem jih snemala kot filmčke. Potem sem se utrudila, da sem delala 
kot neke interaktivne vaje preko Power Pointa, kar mi je vzelo ogromno časa. Sčasoma sem se 
naučila uporabljati h5p – to so interaktivne vaje, ki jih lahko sam izdeluješ. V 2. valu sem se tudi 
snemala – snemala sem razlago, zapis črk, tako da sem se ogromno stvari naučila. Vtičnik h5p sem 
se naučila uporabljati preko izobraževanja, Arnes izobraževanja so bila zelo popularna. Opravila sem 

3−4 izobraževanja preko Arnesa, vse ostalo pa po večini samoiniciativno. Izobraževanja so bila 
razpisana na internetu in o teh nas je obveščal računalničar.  IKT imam rada, samo pozitiven odnos. 
V moje formalno izobraževanje IKT ni bil vključen. Čutila sem se veliko bolj digitalno kompetentno 
napram kolegicam.  Ne bi primerjala glede na starost, ampak bolj za zanimanje osebe do te 
tehnologije, imam tudi mlajše kolegice, ki ne znajo in nimajo želje delati z računalnikom in pa starejše, 
ki so kar dobro usposobljene. Kot šolski sistem nam ne nudijo dovolj izobraževanj in tudi niso 

obvezna. Vse je na ravni − če želiš. Čutim se digitalno kompetentno. Moje sposobnosti  uporabe 
digitalne tehnologije so se do konca šolanja na daljavo izboljšale – imam več znanja, več programov 
poznam. 

3. V 1. valu nikakor ne – sploh ne podpore vodstva šole, z ostalimi pa nimam niti stika, ti nas že čez 
leto pustijo zelo pri miru. V 2. valu se je vodstvo veliko bolj potrudilo. Enkrat tedensko smo se dobivali 
na videokonferencah, česar v 1. valu ni bilo. Računalničar je bil v 1. valu veliko bolj aktiven kot v 2. 
S strani MIZŠ IN ZRSŠ nikakor nisem čutila nobene podpore. Enako s strani pedagoških fakultet. V 
2. valu sem čutila podporo z vidika, da nas je ravnatelj na videokonferencah večkrat pohvalil, da 
delate dobro, odlično vam gre. Tega v 1. valu nismo slišale. Podpora je bila največja s strani 
sodelavk, v 1. valu smo se ogromno podpirale, se klicale, se srečevale na videokonferencah, v 2. 
valu je bilo tega manj, ker smo se malo bolj izobrazile. Je bil pa ravnatelj v 2. valu bolj podporen. 
Najmanj podpore sem čutila s strani MIZŠ in ZRSŠ, S strani pedagoških fakultet bi težko rekla, ker 
dokler se nisem včlanila v klub Alumni, nisem bila v stiku, zadnje mesece pa dobivam njihovo pošto. 
Ko sem naletela na težave, sem se obrnila na računalničarja, ki je bil vedno na voljo. 

4. Primerov dobrih praks si med seboj nismo delile, sodelovanje je bilo dobro. Jaz sem analitična, 
rada načrtujem za naprej in vedno si naredim plan za 1 teden naprej, kolegica v paralelki je v 2. valu 
delala Power Point predstavitve za spoznavanje okolja. Te njene predstavitve sem uporabila – njen 
glas sem samo zamenjala s svojim, to mi je veliko pomagalo. Če sama rabim pomoč, največkrat 
poskusim sama rešiti zadevo. Bilo je veliko več sodelovanja med sodelavkami 1. razreda – več kot 
sicer. 

5. Starši so imeli možnost govoriti z mano ob torkih dopoldne in enkrat mesečno popoldne. Če je 
imel kdo kakšno željo, da bi se slišali vmes, je vedno imel tudi to možnost, ampak to niti ni bilo 
pogosto. Najpogosteje obiskovane govorilne ure so bile v mesecu decembru, potem je bilo zatišje 
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do marca. Od marca do konca maja so bile govorilne ure zasedene. Želela bi si več sodelovanja s 
starši, sploh kar se tiče pogovora, video srečanj, so mi pa dnevno pošiljali fotografije nalog – tukaj 
so bili zelo pridni in upoštevali moja navodila. V času na daljavo je bilo sodelovanja več kot pa pri 
pouku, na vsak mail sem odgovorila. Na daljavo so bili roditeljski sestanki, bili so zelo slabo obiskani, 
zadnji malo bolj obiskan, ker je bila to predstavitev. Starši so na roditeljskih sestankih spraševali, če 
se bomo spoznali v živo – hudo mi je bilo, ko so me to spraševali. Čutijo in imajo potrebo po živem 
stiku. Enkrat v decembru smo organizirali čajanko, vsak otrok je doma pokazal, kaj zmore, zraven 
pa smo pili čaj. 

6. Ja, bilo je naporno. Zame je bila to velika rošada. Dejansko to, kar si prebrala, to delamo v šoli.  
Dejansko daš otrokoma material, ga vodiš, seveda, ampak sam prihaja do znanja. Na daljavo je bilo 
to skoraj nemogoče, še največ možnosti je bilo pri spoznavanju okolja pri poskusih. Uporabila sem 
videoposnetek z interneta in poskus so morali narediti doma. V tem smislu je bilo, da so sami prihajali 
do znanja. Drugače je bilo pa skoraj nemogoče, zelo težko. Nekateri starši so mi včasih celo napisali, 
da ne razumejo mojih navodil. Zato sem potem stvari začela popolnoma poenostavljati, zato da je 
bilo staršem oz. otrokom čim lažje. Prek videokonference se ni dalo voditi pouka, pri katerem bi bili 
učenci v osrednji vlogi. Prek videokonferenc smo bolj utrjevali. V živo sem sem bolj naklonjena delu 
v skupinah, v paru in da učenci sami prihajajo do znanja, a tega se na daljavo ni dalo izvesti. Moj 
pristop poučevanja na daljavo je bil drugačen kot v živo, a se je vseeno obnesel. Bi pa več znanja 
otroci odnesli, če bi bili v šoli. 

7. V 1. valu sem jim še večkrat dala nalogo prepisovanja npr. računov, čeprav sem kmalu tudi to 
naredila bolj interaktivno. Bilo je več razlage, bolj so bili vodeni kot v šoli. V šoli imajo npr. nalogi, da 
sami pri prepisu poiščejo napake, tega doma ne moremo narediti, ker so starši res lebdeli nad njimi. 
Pogovora skoraj ni bilo zaradi situacije. Delo na daljavo ti res ne omogoča tega, kar imaš na voljo pri 
pouku. 

8. Samo samostojno delo je bilo in v okviru videokonferenc kot tudi delo doma. Spremenilo se je 
zaradi dela na daljavo, v te oblike dela si bil prisiljen. V 1. valu smo imele nekaj videokonferenc po 
skupinah. Tudi izven  videokonferenc so se morali veliko sami učiti in pripravljati, manj je bilo samega 
poučevanja. Na videokonferenci so dobili samo neke drobce, o čem se bodo tisti dan učili.  

9. Kakovost je bila boljša pred epidemijo. Še vseeno učenci več dobijo, ko so v razredu kot na 
daljavo. Ne morem jim dati istega znanja. 

10. Cilje smo prilagodile delu na daljavo. Samoiniciativno smo se odločile, kaj bomo poskusile 
kasneje, ko se bomo vrnili v šolo, čeprav tega nismo vedele, kdaj se vrnemo (2. val). Prednost 1. 
vala je bila, da smo šli na daljavo šele marca in smo večino ciljev že pokrile. V 2 . valu smo same 
prestavile nekaj ciljev na kasnejši čas, potem pa je prišla direktiva ZRSŠ, da naj pouk prilagodimo 
ciljem, ki jih lahko izvajamo na daljavo. To smo potem dodatno naredile zaradi te direktive, ki se je 
potem navezovala tudi na direktivo vodstva. Samo dva cilja smo izvedli šele, ko smo se vrnili v 
šolstvo, in sicer orientacija v mreži in dramatizacija. Ostali cilji so bili doseženi na daljavo, kot bi bili 
sicer pri pouku. Snov sem še dodatno minimizirala, šli smo samo na minimalne cilje in minimalni  
doprinos znanja. Balast je bil totalno odpravljen. 

11. Na daljavo znanja nisem ocenjevala, preverjala pa sem ga s pomočjo videokonferenc. Tu so bili 
starši prisotni, tudi slišali so se odgovori, Videla sem, kako učenci obračajo glavo proti staršem. 
Znanje je bilo preverjeno, ocenila pa sem ga šele, ko smo prišli v šolo. Na zabaven način sem želela 
staršem povedati, da me to moti: ''Mamica bolj tiho, slišimo te.'' Če bi imela priliko osebno govoriti s 
starši, bi jim povedala, da delajo škodo otrokom, ampak žal se takšni starši ne javljajo v šolo. Ne bi 
ocenjevala, če bi vedela, da so zraven starši oz. težko. 

12. Delo sem prilagajala zaradi svojih otrok. Moja dva otroka sta v 1. valu delala na daljavo tako, da 
sta zjutraj dobila celoten seznam dela, ki sta ga morala opraviti v določenem času in mlajši otrok je 
doživljal stisko, ker ga je šokiralo, koliko dela mora opraviti. Veliko časa sem porabila, da sem ga 
umirila, da sem ga pripravila za delo. Opazila sem tudi neke neprimerne načine poučevanja, kot je 
npr. prepisovanje stvari iz delovnega zvezka v navadni zvezek in potem je moral to slikati in poslati 
učiteljici. In takrat sem si rekla, da tega moji učenci ne bodo počeli. Odločila sem se tudi, da svojih 
učencev ne bom travmatizirala s temi dolgimi zapisi, niti staršev ne. V 1. valu sta imela oba video 
srečanja. Pouk sta začela ob uri in predmetom sledila po urniku. Ugotovila sem, kako negativno te 
videokonference vplivajo na družinsko življenje. Mlajši je bil v otroški sobi, starejši v dnevni in jaz v 
kuhinji, samo otroško smo lahko zaprli. Ko potekajo videokonference, mora biti v stanovanju mir in 
to meni osebno, kot mami, negativno vpliva. Družinskega življenja ne moreš kar ustaviti. Zato sem 
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bila osebno proti videokonferencam, ker vem, da ni dovolj računalnikov doma, prostora ni, mlajši 
otroci so … To je bilo na daljavo moteče. Mlajši otrok zavpije, hoče biti zraven, mama sesa, oče 
nekje kiha ves čas, govorijo, imajo televizijo na glas … To so vse svari, ki so moteče. Sama bi 
videokonference kot obvezo ukinila in bi bila pripravljena delati le s tistimi učenci, ki si to želijo. Dolgih 
litanij sem se izogibala, čim bolj na kratko sem jim želela vse sporočit. In iz tega ven je tudi prišlo to 
golo formalno učenje – samostojno učenje. 

Veliko stvari sem primerjala, svojim staršem in učencem stvari izboljšala. Marsikateri starš je napisal, 
da npr. jutri na morejo biti na konferenci in vedno sem razumela. Marsikatera mamica je napisala, 
da npr. otrok ne želi delati domačih nalog in sem jim dala možnost do konca tedna. Napisala sem 
jim, naj se ne obremenjujejo, naj izkoristijo dan, da bodo že nekako povrnili znanje. Ker sem to lahko 
doživljala kot mama in kot učiteljica, sem starše bolj razumela, tudi njihove stiske itd. 

13. Velik izziv je bilo učiti svoj razred in spremljati svoje otroke. Srečo imam, ker sta vsaj malo 
starejša. Ne predstavljam si dela na daljavo s svojimi prvošolci in da bi doma imela še otroka do 5. 
razreda. Če bi bilo tako, bi morala svoj urnik prilagoditi otrokovemu. Takrat bi bil meni pomemben 
moj lastni otrok in šele potem moja služba, moji učenci.  Tudi svojima otrokoma sem morala veliko 
pomagati, razlagati snov. Ni pa to oviralo mojega šolskega dela. Imam razumevajoča otroka. Da sem 
držala ravnovesje med družino in gospodinjstvom, sem si morala kar postaviti prioritete, kar mi je 
bilo precej težko. Najprej sem onemogočila obvestila na telefonu, da mi ni piskal, ker sicer sem se 
takoj usedla in to reševala. Tudi mož me je moral spomniti, da se moram odpočiti in odklopiti, kak 
dan sem si tudi vzela in kako popoldne ali večer nisem več gledala elektronskih sporočil, na njih 
odgovarjala. Rekla sem si, da sem tudi mama in žena in sem te stvari zaprla. Gospodinjstvo se je 
dalo usklajevati, ker veliko dela moja otroka že opravita sama, npr. zajtrk, večerjo. S tem nisem bila 
toliko obremenjena. 

Meja med delom in prostim časom se je zabrisala. Telefon imaš ves čas s seboj, ves čas te opozarja, 
da dobivaš neka sporočila. Ko ugotoviš, da je to čisto preveč poseglo v tvoj osebni prosti čas, takrat 
si prisiljen potegniti črto. Če sam ne opaziš, ti drugi povejo, mož te začne pogrešati, postajaš 
nenavaden, nisi več dovolj zunaj. Ta meja se hitro zabriše. Tudi moja otroka sta to opazila. Obseg 
dela se je povečal, ker sem želela učencem dati res nekaj kvalitetnega. Sploh, ko se snemaš, ti to 
vzame par ur dela. 

14. V 3. valu bi si še skrajšala službeni delovnik, videokonference bi prilagodila tistim učencem, ki si 
želijo, dopoldneve bi si vzela proste, delala stvari zase in bila na voljo svojim otrokom, popoldne pa 
delala stvari za naslednji dan in urejala tekoče zadeve. Ostalo bi obdržala. Spletna učilnica je super, 
še med šolskim letom jo uporabljam. Konec tedna napišem poročilo za starše obogateno s 
fotografijami. To morda prebereta 2 starša od 25. Učenci prvih razredov so največ izgubili. Zdaj, 
konec leta, opažam, da nimajo usvojenih šolskih pravil, ne znajo še dvigovati roke, ne znajo reševati 
svojih težav. Se mi zdi, da so oni največ izgubili, ne učno, ampak vedenjsko in prilagajanje na šolo 
jim manjka. Učno bo šlo naprej. Prvič pa sem opazila, da ko smo začeli z učenjem branja, so otroci 
veliko bolj začeli brati kot prejšnja leta. Ali je bila to posledica tega, da so bili doma tudi straši in so 
jih res začeli pravočasno in redno učiti. Ko so se vrnili v šolo, morda samo dva nista znala brati krajše 
besede. Kar se torej branja tiče, je znanje boljše kot prejšnja leta. Ko so se vrnili, so imeli tudi otroci 
elan, voljo. Bili so namreč že naveličani šolanja na daljavo, imeli so vsega dovolj, pogrešali so 
prijatelje. 
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Intervju 2 

 1. Vstala sem kot običajno in delala, če se je dalo dopoldne, se je pa delo potegnilo v popoldanski 
čas v obeh valovih. Ni bilo treba prestavljati urnika zaradi lastnih otrok. Dopoldne sem urejala stvari 
za tekoči dan in imela videokonference. Čez cel dan pa sem vsak dan prejemala razna sporočila 
staršev, bodisi posnetke nalog, na katere sem odgovarjala ali pa kakšna vprašanja. 

2. V času 1. vala nisem znala ničesar, čeprav sem bila pred leti na seminarju o spletni učilnici. Že 
takrat sem ugotovila, da nimam pojma o čem govorijo. Potem so me poučili, kako se to dela. V 1. 
valu je bilo to zelo stresno zame, v 2. je bilo že lažje. Največ težav mi je predstavljala objava vsakršnih 
gradiv v spletno učilnico, ker je to poseben postopek, kako se to objavlja – ni to samo copy paste. 
Tudi video konferenc v 1. valu nisem imela, v 2. pa dvakrat ali trikrat tedensko. Sprva mi je to 
predstavljalo težave kot tudi otrokom, v smislu, da niso veliko sodelovali, vse je bilo treba vleči iz 
njih, jih treba veliko spodbujati. V 1. valu nisem znala popolnoma nič, čisto nič – do tedaj sem 
uporabljala elektronsko pošto, word in pinterest, s telefonom sem znala samo klicati. Na začetku niti 
nisem znala poiskati shranjene datoteke na računalniku, nisem znala delati z različnimi vrstami 
datotek, posneti avdio razlage, filma, nič. Moj odnos do IKT je nekako z rezervo. Ne znam veliko, 
težko se naučim, hitro pozabim, bojim se kar nekaj klikati po računalniku, telefonu. Nisem odraščala 
s tem, zato mi je zdaj vse toliko težje. Med počitnicami je bilo sicer veliko seminarjev, enega smo 
imeli v okviru šole, junija – na temo spletne učilnice. Tisti predavatelj je tam povedal vse tisto, kar 
sem že vedela, kar sem se naučila sama. Objavljeni so bili seminarji za usposabljanje, na katere se 
nisem prijavila, ker najlažje se naučim stvari, ki jih uporabljam, na teh seminarjih je pa veliko stvari, 
ki jih človek ne uporablja. Enako je bilo s tistim predavanje o spletni učilnici pred leti – ker tega nismo 
rabili, se tega nismo niti naučili in je bilo znanje neuporabno. Najbolje se naučim, ko pride do tega, 
da moram stvar večkrat uporabiti, ponoviti, da si jo zapomnim. Nisem se čutila digitalno kompetentne 
in tudi zdaj se ne, je pa že dosti bolje. Menim, da so mlade kolegice veliko bolj digitalno kompetentne, 
sploh če imajo tudi zanimanje za te zadeve. Za svojo starost menim, da sem kar kompetentna. Do 
konca šolanja na daljavo so se moje kompetence spremenila na veliko bolje, sploh ker smo najprej 
uporabljali eno video povezavo, potem spet drugo, ki je delala bolje. V formalno izobraževanje IKT 
ni bil vključen. 

3. Naš računalničar si je zelo prizadeval, sploh v 1. valu nam je prepošiljal veliko sporočil z 
raznoraznimi, meni sicer po večini nerazumljivimi, navodili. S strani vodstva šole nisem čutila kakšne 
posebne podpore, sploh v 1. valu. V 2. valu se je računalničar malo umiril in ni več pošiljal teh stvari, 
ker menim, da večina je že dojela, za kaj gre. Morda je tudi mislil, da bo to za nas preveč stvari. V 2. 
valu se je vodstvo šole nekako bolj zanimalo za nas, kako nam gre. MIZŠ in ZRSŠ je pošiljajo 
raznorazna sporočila npr. glede ocenjevanja, za neko podporo bi pa težko rekla. Glede pedagoških 
fakultet tudi težko rečem, da je bila kakršnakoli podpora. Vodstvo se je zanimalo, kako nam gre, 
računalničar nam je pomagal s strokovnega vidika. Največja podpora je bila s strani tistega, ki me je 
vse to naučil, torej s strani moje hčere sta bili podpora in potrpljenje največja. Najmanjša pa s strani 

ministrstva − saj morda je bila, le jaz je nisem čutila ali pa ZRSŠ. Z vodstvom smo se dobivali enkrat 
tedensko. Ko sem imela težave, sem se obrnila na hčer oz. na računalničarja v povezavi s tehnologijo 
za učence, ki tega niso imeli.  

4. Kolegice v paralelki smo, sploh v 2. valu, veliko več sodelovale in si pomagale. Kar je ena znala, 
je potem naredila še pri drugi, v drugi spletni učilnici. Z kolegicami v paralelki sem sodelovala preko 
facebooka, z ostalimi pa skoraj nisem sodelovala. Pogosto smo si znotraj razreda delile primere 
dobre prakse, znotraj triade pa v smislu količinske priprave, da nismo bili eni preveč ali pa premalo 
zahtevni. Če sem bila jaz v 2. razredu, so v 3. razredu točno vedeli, kaj in koliko znajo. Sodelovanja 
je bilo občutno več kot sicer. To je zahtevala situacija. 

5. S starši sem imela vsak mesec govorilno uro, kot sicer, prek video povezave. Tudi pisali so mi, 
kako jim gre. Vsak teden, ko so mi pošiljali naloge, je bilo tudi veliko prijetnih, prijaznih, dobrohotnih 
sporočil, tako da je bilo sodelovanje simpatično. Bilo ga je kar več kot sicer. Imeli smo tudi roditeljski 
sestanek, pa potem še enega na daljavo, ko smo bili že v šoli, na daljavo smo imeli tudi prireditev, 
ko smo bili že v šoli, imeli smo čajanko na daljavo, tega sicer ne bi bilo. Imeli smo še eno srečanje 
takrat, ko smo se pripravljali, da gremo v šolo (januarja), bila so določena vprašanja, kaj in kako 
bomo zdaj. Interes s strani staršev in odziv je bil večji kot sicer. 

6. Meni je bilo od začetka, sploh v 2. valu, s temi videokonferencami zelo naporno, ker so bili otroci 
tako neodzivni. Vedno so bili prisotni vsi, če koga ni bilo, je bilo vedno napisano s strani staršev 
opravičilo. Veliko je bilo dela s pripravo raznovrstnega gradiva, da je bilo nekaj takega, da so učenci 
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prebrali, ni pa smelo biti preveč, da je še vseeno lahko delal samostojno. Sicer pa zame to ni bila 
prevelika sprememba, ker sama tudi v šoli vodim pouk tako, da sem jaz v ospredju. Menim, da učenci 
lahko pridejo do določenih spoznanj sami, do določenih pa pač ne, tudi če smo v živo. Skupinsko 
delo se na daljavo ni obneslo. Tega se nisem naučila. Moj pristop poučevanja na daljavo se je 
obnesel, malo se je spremenil. 

7. Spremenila so se zaradi potrebe, ker smo morali vse delati preko računalnika. Pogovora je bilo 
manj, delo z besedilom so opravljali sami. Kar sem jaz imela z njimi stika, sem organizirala tako, da 
sem razložila kakšno bolj zahtevno učno snov. Veliko smo delali v manjših skupinah, kjer smo 

utrjevali in ponavljali in to se je zelo dobro obneslo. To je bilo 5−6 skupin na dan – ne istočasno, 
delali smo iste stvari, ta pristop je bil veliko bolj individualen. Največ je bilo razlage, ampak to isto bi 
pri pouku razlagala. Pri urah s skupinami je bilo tudi veliko pogovora. Dela z besedilom je bilo veliko 
manj. 

8. Skupinskega dela je bilo približno isto kot v šoli, individualnega dela pa malo več. Učenci so morali 
več samostojno delati. Dela v parih ni bilo nič. 

9. Jaz sem se zelo trudila, da je bilo delo kakovostno, kot sem najbolj znala. Je bilo pa delo manj 
kakovostno, manj je bilo utrjevanja. Kakovost pouka v živo je vsekakor veliko boljša kot na daljavo, 
tudi srečanja na Zoomu tega ne morejo nadomestiti. Sem pa pri poučevanju na daljavo učno snov 
prilagodila tako, da smo obravnavali temeljno. Pred zaprtjem šol smo obravnavali vse male tiskane 
črke, kar sicer ni bilo v programu dela, tako da so učenci na daljavo veliko utrjevali. 

10. Učno snov smo obdelali v celoti. Cilje so učenci dosegali. Vsak teden so oddajali pisne naloge 
in dobivali povratne informacije učiteljice o njih. Ustno utrjevanje smo imeli z učenci preko Zooma v 
majhnih skupinah po 4 učenci dvakrat tedensko. Učenci so bili zelo motivirani in so pri delu na daljavo 
aktivno sodelovali. Ko smo prišli nazaj v šolo, so prav tako zelo dobro sodelovali in čutiti je bilo 
njihovo veselje do dela in druženja s sošolci. Glede ciljev smo sodelovale učiteljice 1. triade, še 
posebej pa smo timsko usklajevale delo učiteljice 2. razredov. Vodstvo šole nam je posredovalo 
smernice Ministrstva za šolstvo. 

11. Ocenjevanje je potekalo v šoli v živo, na daljavo v 2. razredu nismo ocenjevali. 

12. Ob opazovanju dela svojega vnuka sem prilagajala tudi svoje delo. Videla sem, koliko otrok 
zmore in česa ne mara. S starši  svojih učencev sem bila v stalnem stiku preko elektronske pošte pa 
tudi na Zoomu. Bolje sem razumela starše pa tudi otroke, ker sem bila tudi sama v podobni situaciji, 
ko smo se doma morali vsi skupaj truditi in spodbujati, da je vnuk delal za šolo. Imel je velike težave 
sedeti za računalnikom. Nekateri so potrebovali računalniško pomoč, drugi pa spodbudno besedo 
oziroma motivacijski pogovor, kar sem tudi izvajala. 

13. Spremljala sem tudi delo svojega vnuka v 1. razredu, ki je imel resne težave z motivacijo. Delo 
na daljavo nikakor ni primerno za prvošolce, ki sploh še niso uspeli osvojiti šole za svojo. V izziv mi 
je bilo voditi gospodinjstvo, ko so npr. drugi v gospodinjstvu imeli video konference. Ko je imel video 
konferenco vnuk, smo vsi sedeli nekje blizu in ga poslušali. Vedela sem, da ne smemo biti preglasni 
in da ga moramo spremljati, sicer se bo začel igrati ali početi kaj drugega. Na ta način se je družinsko 
življenje ustavilo. On je potreboval 100 % nadzor in pozornost. Ko ni imel videokonferenc in je imel 
kakšno nalogo, je sledilo pogojevanje, prepričevanje in kreg čez ves dan. Predstavljala sem, si, da 
je kateri od mojih učencev tak in se zlahka postavila v kožo staršev. Zato sem tudi zmanjšala število 
videokonferenc, poenostavila naloge na tiste najbolj temeljne. 

Obseg dela se je za učitelja zelo povečal. Timsko sodelovanje pri pripravi nalog, brskanje po spletu 
za čimbolj raznolikim in zanimivim gradivom in sodelovanje z učenci in starši se je znalo potegniti 
skozi ves dan. Pri delu s svojim vnukom sem imela pomoč družinskih članov.  

14. Spletna učilnica mi kot oblika dela zelo ustreza, zato jo bom v novem šolskem letu uporabljala 
kot način komuniciranja s starši, za občasne domače naloge in objavljanje zanimivega gradiva za 
učence. V primeru novega vala covid bolezni jo bom uporabljala kot edini možni način izpeljave 
pouka na daljavo.  
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Intervju 3 

1. V 1. valu še nismo imeli takšne rutine, precej smo se lovili zaradi te velike spremembe. Doma 
imam dve osnovnošolki in bila sem sama za njiju, saj partner dela v zdravstvu in je bil praktično ves 
čas odsoten. Enako je bilo v 2. valu, bile smo same. V 1. valu je bila organizacija mojega dela takšna, 
da ni bilo toliko Zooma kot drugih dejavnosti, ki so jih učenci oddajali in smo potem pregledale. Bolj 
smo se slišali, kot videli. V 2. valu smo se vsak dan ob 9. uri zjutraj dobili na Zoomu z vsemi učenci. 
Imela sem še dodatne ure preko Zooma s posamezniki, s tistimi, ki so imeli težave – kot dopolnilni 
pouk. Vstala sem ob 6. uri in takrat je bil računalnik že zagnan, zajtrk je bil ob računalniku, pripravila 
sem ga tudi svojima otrokoma, ki sta se kmalu za mano zbudili. Tako sta se tudi oni navadili na ta 
urnik. V 1. valu sem pomagala obema, eni v 1., drugi v 7. razredu. S prvošolko sem morala biti zraven 
ves čas, zato sva delali bolj popoldan, sedmošolki sem pomagala, kako naj se organizira, kako naj 
se uči in ko je prišel 2. val, je ona že sama prevzela svoje delo. Postala je kot nekakšna študentka. 
Svojega urnika nisem spreminjala, ker smo se v šoli z učenci točno dogovorili, kako in kdaj bodo 
video konference potekale, pri mlajši pa se je urnik iz tedna v teden spreminjal, zato sem ji kak teden 
lahko pomagala, drugič je bila prepuščena sama sebi in je šla na Zoom ali pa ne, ker ni znala. Želela 
je delati sama oz. je počakala, kadar ni znala. Ta čas, ko je čakala mene, pa je veselo visela na 
televiziji, računalniku. Vmes me ni motila, diskretno je kukala, kaj se dogaja na našem ekranu. Imela 
sem svoj mir. 

2. Meni je bilo v redu. Vedno sem si želela še ta dodatek v razredu, iti malo s časom naprej. Nikoli 
pa si nisem vzela časa, da bi se usedla in naštudirala kakšne nove aplikacije, kar pa sem zdaj 
usvojila. To mi je vzelo ogromno časa. Za službo sem porabila čas od 6. do 22. ure zvečer in še 
takrat sem se prav nagnala stran od računalnika, ker bi lahko še kar naprej delala. Veliko sem 
raziskovala, hodila na izobraževanja, pobrali smo veliko pozitivnega, veliko novega znanja, kar se 
tiče uporabe računalnika, raznih aplikacij. Vseeno je bil šok, ker nismo doma imeli organizacije. Prvi 
teden smo se veliko kregali, potem naprej smo se normalno kregali. Prvi teden je bil kaotičen, delale 
smo veliko več kot v 2. valu, lovile smo se, si pomagale, klicale med sabo, kasneje v 2. valu je bilo 
malo lažje. Vedeli smo, kaj pričakovati in doma in v šoli smo otroke že prej pripravili na vse skupaj. 
Kar nekaj znanja sem že imela, ampak takoj sem začutila, da je premalo in napredek od 1. do 2. vala 
v zvezi z mano je precejšen. Bila je poplava izobraževanj. Izobraževanje, kako uporabljati spletno 
učilnico npr. smo imeli pet minut pred valom v zbornici, tako da glede tega smo same zagrizle in jo 
v 1. valu osvojile. V 2. valu pa so prišla druga orodja, druge aplikacije, ki smo jih vključevale, zato da 
je bil pouk zanimiv, drugačen, ne vsak dan enak, kar je bilo precej dolgočasno. Največji problem v 
2. valu je bil, ker je partner začel delati od doma, imeti na voljo dovolj računalnikov, tako da smo 
takrat kupili na novo tablice in računalnike. Moj odnos do IKT je zelo pozitiven, ga sprejemam, to je 
današnji svet. IKT je bil vključen v moje izobraževanje, ampak v tistih časih smo delali še na 
grafoskope in prosojnice. Od tistega izobraževanja si nimam kaj pomagati. Čutila sem se digitalno 
kompetentno. Pri starejših kolegicah pogosto vidim, da je strah tisti, ki jim onemogoča delo. Mi smo 
se že v otroštvu, v OŠ srečevali z računalniki in nas ni strah pogledati, poklikati, raziskovati, starejše 
pa imajo strah in blokado in tako na celi črti odklanjajo in z zavoro delajo. Jaz nimam težav, rada 
raziskujem, rada imam kaj novega. Moje sposobnosti uporabe IKT so se izboljšale, vso znanje, ki 
sem ga pridobila, sedaj pridno izkoriščamo v šoli, imamo tudi tablice, ki jih uporabljamo. Tudi otroci 
so veliko pridobili. 

3. Z vseh strani so konec koncev zelo pozitivno vplivale. Tiste okrožnice z MIZŠ so se nam sicer 
včasih zdele preohlapne, lahko bi kdaj bolj natančno dali navodila. S strani vodstva sem definitivno 
čutila vso podporo kot tudi s strani računalničarja, vedno je na vprašanja odgovoril, poiskal rešitve. 
Pedagoška fakulteta je imela neka izobraževanja, neke debate, kako poteka, kako naj bi potekalo – 
to vem, da so nudili. Da bi jih pa kaj vprašala, izkoristila za kakšno pomoč, pa nisem. Podporo so po 
večini nudili na strokovni ravni, s strani vodstva pa tudi psihološko podporo, največ pa je bilo le-te 
med kolegicami, ko smo se kaj poklicale, imele sestanke, si pomagale, svetovale. Tega je bilo pa 
ogromno. S strani pedagoških fakultet je bila podpora najmanjša in s strani okrožnic MIZŠ – ne vem, 
ali je to sploh podpora. Dnevno sem bila v stiku s kolegicami, največ s kolegico iz paralelke, tudi 
znotraj aktiva smo hitro oblikovale Viber skupino in se tam pogovarjale in debatirale. Tudi s tretjo in 
prvo triado smo bile veliko v stiku, ko so kaj drugega znale ali predlagale izobraževanja. Čim smo 
znale kaj novega, smo si med seboj svetovale, si pomagale.  

4. Pred epidemijo ni bilo toliko te pomoči, ker je niti nismo iskale. Zdaj pa je bilo tega kar precej, smo 
se lovile, iskale rešitve za bolj pester pouk in bilo je več pogovora in tudi na čustveni ravni smo se 
bolj spodbujale, sploh me, ki imamo doma svoje otroke, da smo se malo slišale in potožile. Pogosto 
smo si med seboj delile primere dobre prakse. 
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5. Ja, redno smo imeli govorilne ure, kot je bilo že na začetku dogovorjeno, da jih imamo na daljavo. 
Tudi roditeljski sestanki so bili preko Zooma, tako smo se lahko videli s starši. Izkoristili smo trenutek, 
ko sem zadržala posamezne učence, da so zraven prišli še starši in smo rekli kako besedo. Če sem 
kje videla kašne težave, sem kar poklicala po telefonu in povedala, za kaj gre. S strani staršev je bilo 
to leto neverjetno, izredni so bili, potrpežljivi, iskreni, povedali so tudi, kako je njim, zato menim, da 
je bilo zelo super sodelovanje. Sodelovanja je bilo več. V šoli samo čakamo tiste govorilne ure, tukaj 
pa smo se skoraj dnevno pogovarjali. 

6. Me smo poizkušale snemati filme, ker meni tudi ne sede ta način poučevanja, da sem v ospredju, 
je pouk frontalen in se vodi na tak način. Tudi tega je bilo nekaj, predvsem za težke teme pri 
matematiki, sicer pa smo snemale filme, jaz nekaj, kolegica nekaj. Delali smo na način obrnjenega 
učenja – pogledali so filmček in imeli naloge vezane na to in smo tako delali. Skušala sem ohranjati 
ta svoj način poučevanja naprej, da ne bi bilo preveč frontalno ves čas. Frontalnemu pouku sem se 
še vseeno hotela izogniti. Tudi kjer smo bile primorane delati frontalno, so bili učenci naveličani, niso 
več sledili, so delali druge stvari (v 1. valu so bili še bolj motivirani). Kot kaže nisem bila izobražena 
v tej smeri, ker so nas že na faksu tako pripravljali, da bolj usmerjamo. Ko smo prišli nazaj, me je 
bilo strah, kaj bom dobila. Prvi teden smo samo preverjali vso znanje, ki je bilo na daljavo usvojeno. 
Niti ni bilo tako slabo, kot sem imela slab občutek. Na daljavo se mi je zdelo, da je premalo 

ponavljanja, kajti pri pouku imaš 10−15 minut na začetku, da ponoviš. Na daljavo pa smo imeli na 
voljo 1 uro in smo kasneje ugotovile, da bolje da izkoristimo to kot ponavljanje in potem damo naloge 
za novo snov, da sami delajo. 

7 in 8. Ne vem, ali so se spremenile. Mi smo že prej delali na podoben način. Morda je bilo manj 
poskusov, ampak smo vseeno nekaj eksperimentalnega dela naročile tudi otrokom. Manjkal je stik, 
da ne bi samo gledali filme – morda je samo tega bilo manj. Manj je bilo tudi razgovora, ker smo bili 
omejeni na uro časa, že to so težko zdržali – takrat so delali intenzivno in niti nisem toliko razgovora 
dopuščala. Bilo je definitivno več samostojnega dela, poskusili smo tudi delati v skupinah in v parih. 
To smo jih morale tudi naučiti. 

9. Jaz sem se zelo trudila, da bi bil pouk kakovosten. Glede na odziv otrok in staršev mislim, da je 
bil, mi je pa to časovno jemalo veliko več časa, kot, ko smo v šoli. Še vseeno je stik v razredu boljši, 
več odnesejo. Na daljavo ne moreš vsakega prepričati da sledi, čez čas se naveličajo in začnejo 
delati druge stvari. Kmalu so tudi osvojili, kako gledati vmes kaj drugega. V šoli pa jih imaš ves čas 
pod nadzorom. Definitivno je kakovost v razredu boljša. Pouk na daljavo je bil mnogo bolj študijski. 

10. Cilji so bili doseženi za las. Z deljenjem smo imeli veliko težav, imela sem strah ali nam bo uspelo 
ali ne. To je res težka snov, ravno včeraj so še zadnji dosegli ta cilj. Če bi še malo podaljšali to 
epidemijo, ne vem kako bi šlo, ker tudi tisti teden, ko so nas nazaj poslali, je veliko škode naredil. Ne 
verjamem, da bi cilje dosegla, če bi peljali na daljavo do konca. Ker, ko smo se vrnili, smo ogromno 
delali, ogromno ponavljali, popolnoma drugače sem organizirala delo, vse še enkrat prevetrila, kaj je 
res pomembno, kaj ne. Veliko, veliko smo vsako uro utrjevali, preverjali, ponavljali. Trd oreh je bil 
deljenje. V 1. valu je bilo lažje, ker smo glavnino naredili že v šoli, sicer smo imeli deljenje tudi na 
daljavo, ampak ker je bil krajši čas, nisem imela tega strahu. Seveda se je poznalo, da učenci nimajo 
tako utrjenega znanja, kot sem vajena, da ga junija imajo. Strah nas je bilo vseh, kako in kaj in so 
bili bolj motivirani za delo in krajši čas je bil. Zato so bili rezultati boljši. Tole sedaj v 2. valu pa ne, ni 
bilo v redu sploh. Cilje smo manjšale, z MIZŠ in ZRSŠ so predlagali, kaj je primerno za 5. razred, 
tudi predlagali, kaj se da na daljavo, to smo se tudi same malo dogovorile, kaj nam ustreza na daljavo 
in kaj ne. Ker smo se tako dobro organizirale, in ker smo v tistem tednu, dveh, ko smo prišli nazaj 
znanje utrdili, smo lahko opravili še z ostalimi cilji, ki smo jih prej izpustile. Obseg snovi je bil 
zmanjšan. Nekaj snovi ni bilo obdelane, danes je. Po večini to ni bila bistvena stvar, brez katere otrok 
ne bi mogel v 6. razred. Tukaj smo se kar odločili, kaj so osnove za naprej in da je to pokrito. 

11. Veliko ocenjevanja niti nismo imele, ker smo večji del opravile, preden smo šli delat na daljavo. 
Ogromno ocen smo takrat že pridobile. Pri vseh predmetih smo imeli eno oceno, bilo je zelo naporno. 
Zorganizirale smo se, ker smo pričakovale, da bo do tega prišlo. Potem so že znižali število ocen. 
Pisno na daljavo nismo ocenjevali, ustno pa. Zorganizirale smo se tako – iz izkušenj ostalih smo 
videle, da kakšno stvar radi starši prišepnejo od kje zadaj in potem smo razmišljale, kako bi to rešile. 
Vprašanja so bile na Power Pointu in dejansko je moral učenec videti vprašanje, ne samo slišati, da 
je lahko odgovoril. Omejile smo se na 5 vprašanj, se osredinile na tiste pomembne cilje in 10 minut 
smo porabile za enega učenca. Nisem imela slabe izkušnje, nekatere kolegice so imele z 
ocenjevanjem. Saj vidiš tiste oči, ko učenci pogledujejo naokrog, ampak bolj se mi je zdelo v smislu 
''ali prav delam'', v smislu iskanja potrditve pri starših. Da bi slišala zadaj prišepetovanje, tega pa ni 
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bilo. Večina so učenci sami rekli, da so sami v prostoru. O tem smo tudi govorili, da je dobro, če so 
sami, da imajo mir, mogoče 2, da nista bila sama, ostali pa. 

12. Seveda sem prilagajala. Ko vidiš pri svojih, da jim motivacija upada ali pa kaj jim gre na živce, 
ko se kaj ponavlja, Power Pointi ali pa prepisovanja, pa se potem malo prilagodiš. Malo hitreje 
ozavestiš, če gre to na živce mojim otrokom, potem gre pa tudi mojim učencem verjetno. Sigurno 
sem starše bolj razumela, ne vem pa če so oni razumeli mojo stisko (smeh). Seveda sem takoj 
razumela, kaj mi hočejo povedati, saj so tudi oni potarnali, se oglasili, povedali s kakšnimi težavami 
se srečujejo. In ja, čutila sem jih. Niti niso sami otroci pokazali, da so v kakšni stiski, ker, ko so se 
začeli dolgočasiti, sem ugotovila, da v ozadju kar igrice igrajo itd. So se pa radi vključili na Zoom, 
tudi če je bil kak dan dejavnosti, so bili za, da se dobijo, tudi če potem niso sodelovali ali pa mene 
poslušali, samo da smo se dobili in so se redno vedno vsi prijavili. 

13. Ja, tudi anekdote so se dogajale. Npr. sem vmes ugasnila svoj mikrofonček, zato da sem hčeri 
tam čez ekran rekla, kaj naj naredi, učenci pa so mi v ekran govorili: ''Učiteljica, nič se vas ne sliši.'' 
Tako, da so čez čas potem spoznali, da imam nekje v ozadju še enega učenca. Mislim, da so najbolj 
nasrkali otroci učiteljev. Kolegi mi velikokrat rečejo, da imajo tvoji otroci tako srečo, ker si učiteljica 
in lahko pomagaš, ker znaš, mi pa ne znamo. Sem si rekla, kdaj pa, kdaj, saj nisem imela časa za 
svoje. Na ta veliko sem pozabila, še dobro da je pridna. Mlajšo sem pa morala, saj sama ne bi 
zmogla. Tudi naloge je tako dobivala – 4 liste a4 napisane. Niso delali tako kot naše, ki so se res 
tako trudile v 1. triadi in tudi 2. Ona je potrebovala pomoč, 100% pomoč. Z organizacijo sem lovila 
ravnovesje. Zjutraj se je dan res začel ob 6. s polno paro, da sem uredila osnovne stvari na spletni, 
preden so se moji učenci prijavili, da sem pripravila zajtrk za svoji punci. Po Zoomu sem po navadi 
dala pol ure še naslednjim učencem, vmes med časom, ko sem imela prosto, je bil čas za kosilo. V 
kuhinji je hkrati najmlajša delala, zato sem jo med tistim časom lahko nadzorovala, kaj počne. Sicer 
pa popoldne sem se spet zaprla – mir, tišina, snemam in sem se spet pripravljala za učne ure, za 
naprej. Meja med delom in prostim časom – sploh ne vem, kaj je to prosti čas (smeh). Zorganizirati 
smo se morali, da sem šla s svojimi ven, smo tudi v bloku. Maili so leteli neprestano, ves čas sem 
odgovarjala. Ne morem reči, da sem kdaj, v katerem koli momentu, izključila službo. Obseg dela se 
je povečal. 

14. Upam, da ne bo. Razmišljala bi, kako bi imela več časa za svojo družino. Ohranila bi Zoom, 
spletno učilnico. Tudi otroci so hitro osvojili Zoom, veliko smo se naučili, tudi otroci že znajo. Na 
začetku smo jih vse morali naučiti, kako vstopati v sobe, kako se odjaviti. Zdaj znajo in bi to ohranila. 
Tudi v spletni učilnici so čisto vešči. 
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Intervju 4 

1. Jaz sem delala, mož je bil doma – vzel je ta dopust za nego otrok. Vstajala sem jaz prej, otroci pa 
različno. Trije so v vrtcu, zato so vstali kadarkoli, dva šoloobvezna pa sta različno vstajala. Drugarček 
je imel trikrat na teden po dve uri ob 9. uri zjutraj video konference, tako da takrat se je prilagajal 
temu, da je prej pozajtrkoval in bil ob 9. uri pripravljen na pouk. Hči pa je imela samo dvakrat na 
teden Zoom sestanke, ostale dni je delala samostojno, dobila je tedensko pripravo in je delala po 
navodilih sama. Ona si je urnik in šolski dan prilagodila sebi. Vstajala je kasneje in potem tudi delala 
popoldne. Svojega šolskega urnika nisem spreminjala, nič se ni prilagajalo. Moji otroci me niso 
ovirali, kar se tiče šolskega urnika, sem pa imel nekaj obiskov. Mlajši, štiriletnik je prišel v kabinet 
med mojim Zoom poukom, hotel je biti z mano, potreboval je pomoč pri higienskih opravilih. 

2. Z nekaterimi programi sem bila že seznanjena, z drugimi sem se, bolj kot ne, samoiniciativno 
seznanila tekom pouka. Office programe sem že poznala, težave so bile pri pripravi kakšnih filmčkov, 
ko je bilo treba Power Point datoteko pretvoriti, dodati film, zvok in to pripraviti tako, da bo primerno 
za pouk. To sem se vse sama naučila in tudi to mi je največ časa vzelo. Ker priprava video posnetka 
vzame ogromno časa, končni izdelek pa niti ne – je dolg le nekaj minut. Rada uporabljam IKT, 
pritegne in motivira učence, jim približa pouk. Tudi sami so veliko vezani na tehnologijo – tablice, 
računalniki in menim, da jih to pritegne. IKT je bil vključen v moje izobraževanje, a nič kaj posebnega. 
Čutila sem se digitalno kompetentno, glede tega nisem imela stiske, bolj problem je bila časovna 
determinanta. Sem našla sama, sem se tudi znala naučiti, ampak mi je pa to vzelo veliko časa, bilo 
je zelo zamudno. V prednosti sem, se mi zdi, da proti starejšim kolegom. Do konca šolanja na daljavo 
sem absolutno pridobivala na hitrosti, dodatno sem se izobraževala. Izdelki proti koncu so bili boljši 
in hitreje narejeni, kvalitetnejši kot tisti na začetku. Spletno učilnico je predstavil informatik, zato sem 
bila seznanjena z možnostmi, ki so na voljo. 

3. Podpora Arnesa je bila močna, za ostalo pa ne moram reči, da bi je bila deležna oz. niti, da sem 
jo iskala. S strani Arnesa sem dobila veliko seminarjev in izobraževanj, to nam je posredoval tudi 
informator. S strani zunanjih zavodov nisem imela stikov. Zavod in MIZŠ sta bolj pošiljala zakonsko 
podlago. Vodstvo nam je dalo jasna navodila glede izvedbe, ampak podporo so bolj nudili drugi. 
Podpora je bila največja s strani šolskega strokovnega kadra s področja računalništva in informatike, 
kolegice, strokovni aktiv predmeta, tudi kolegice iz drugih šol smo se povezale, na portalu Arnes so 
tudi deljeni videoposnetki, ki so na voljo in jih lahko uporabiš pri pouku. S kolegicami smo bile 
vsakodnevno v stiku. Enkrat tedensko smo se dobivale v živo, da smo naredile tedenski plan. Ko 
sem naletela na težavo, sem se obrnila na kolege in na vodstvo, glede tehničnih težav pa na kolega 
računalničarja. 

4. Da, zdi se mi, da se je sodelovanje poglobilo in bilo bolj prisotno kot v času pouka v šoli. Delili smo 
si med seboj primere dobre prakse, kar smo naredili, je potem lahko vsak uporabil naprej, ni bilo da 
kdo dela sam zase. 

5. S starši smo sodelovali preko elektronske pošte in spletne učilnice. Načeloma starši urejajo stvari 
preko razrednikov, razen če je bilo kaj dotičnega. Zdi se mi, da je bilo sodelovanja enako veliko kot 
sicer. Na daljavo sta potekala dva roditeljska sestanka, govorilne ure pa so potekale preko 
elektronske pošte po potrebi. Govorilnih ur je bilo enako, več pa je bilo dogovarjanja med učenci. 
Nismo imeli toliko stika s starši, kot smo bili vsakodnevno veliko časa v stiku z učenci preko spletne 
učilnice, odgovarjanje na sporočila, ki jih sicer pri pouku ni. Ko se pouk zaključi, je tega konec. Med 
šolanjem na daljavo pa smo bili praktično ves dan vpeti v to, da smo pomagali, odgovarjali na 
sporočila, ker določene stvari niso bile jasne. Bolj so bili vključeni učenci kot starši, saj smo že na 
višji stopnji. 

6. Jaz sem učila šele prvo leto, predmetnega pouka doslej še nisem izvajala. Tako da sem 
pravzaprav takoj, ko sem začela, začela na daljavo. Uro sem zasnovala bolj raziskovalno, imeli so 
veliko posnetkov, slikovnega gradiva in so na podlagi tega sami prišli do določenih ciljev. Bolj kot da 
bi jaz poučevala, je šlo za samostojno učenje preko mojih navodil in usmeritve. To se je kar obneslo, 
bile so tudi ure, ki so bile izvedene frontalno, vnaprej sem posnela razlago, oba načina pa sta imela 
enak rezultat glede osvojene snovi. 

7. Veliko več je bilo same priprave za izvedbo pouka, pouk ni bil toliko frontalen, bolj so bili vključeni 
v pogovor. Ves čas je bilo vse bolj sodelovalno naravnano, ves čas sem jih morala pritegniti, da jim 
ne bi postalo dolgčas. Same razlage in frontalnega pouka je v šoli več, na daljavo pa je bil pouk bolj 
sodelovalen, več so bili vključeni. 
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8. Sigurno je bilo več skupinskega dela, a določeno snov so morali tudi samostojno predelati, več 

kot v razredu. Imeli smo npr. samo 20−30 minut pouka, zato so to razliko še vedno morali sami, 
samostojno narediti. 

9. Na daljavo se mi zdi, da je bilo vse bolj površno usvojena snov, ni bila toliko poglobljena snov, kot 
bi bila sicer. Ko si z njimi v interakciji, točno vidiš, kako so dojeli, ali so dojeli oz. tisto, kar ne razumejo, 
še bolj utrdiš, ponoviš. Na daljavo nisi imel toliko stika z njimi in občutka, ali razumejo. Zato menim, 
da je kakovost pouka boljša v šoli. 

10. Cilji so bili večinoma v 90 % doseženi, menim pa, da ni bilo dovolj poglobljeno osvojeno. Ciljev 
ni bilo manj, smo pa prilagodile tako, da ko smo bili na daljavo, smo obravnavali tiste cilje, ki so 
primernejši za na daljavo. Pravzaprav smo samo malo LDN prerazporedile, ker smo predvidevale, 
da bomo prišli v šolo in smo snov, ki jo je bolje delati v živo, zamaknile. Dobili smo digitalni učni načrt, 
kjer so bili označeni cilji, predvideni za delo na daljavo in smo se tega tudi držale, prilagodile lasten 
LDN, ni bilo pa potrebno nič krčiti. Tudi v digitalnem UN cilji niso bili krčeni. Obseg snovi se ni 
zmanjšal, minimalni standardi so ostali in tudi dodatne vsebine smo realizirali. Obravnavali smo toliko 
kot v šoli, samo bolj površno in prilagojeno delu na daljavo. 

11. Ocenjevanju smo se na daljavo izognile, razen enega pisnega izdelka. Dogovorile smo se, da 
bomo ocenjevale, ko pridemo v šolo. Pisni izdelek je bila priprava intervjuja in intervju ene osebe. 
Šlo je za samostojno delo. Ne vemo, ali so delali sami, verjetno je bila kje tudi kakšna pomoč, ampak 
nekako so ocene odražale učenčevo znanje in so bile primerljive tistim v šoli. 

12. Odločile smo se, da ne dajemo nič dodatnega dela, da niso imeli samostojnega dela za kasneje 
kot domačo nalogo ali pa za popoldanska opravila. Vse so imeli v sklopu tistega časa, ki je po urniku 
namenjen temu predmetu. Seveda od svojih otrok dobiš izkušnje. Zagotovo sem zmanjšala obseg 
snovi, čim manj je bilo zapisovanja in več pogovora, sodelovanja v živo. Glede na to, da sem tako 
starš kot učitelj, zato sem bila deležna obojega – po eni strani kot učitelj moraš uresničiti neke cilje, 
podati snov tako kot zahteva UN, po drugi strani pa so bili učenci sami sebi prepuščeni in jim je bilo 
naloženo veliko breme. Čutilo se je, da so starši v stiski, in to sem lažje razumela, ker sem bila 
deležna obeh izkušenj. 

13. Tukaj sem imela srečo, ker je bil mož doma, zato je celotno šolanje spremljal on. Jaz sem se na 
ta način distancirala in sem delala samo za svojo službo. Mož je bil doma zgolj zato, da sem jaz 
lahko delala, ker sama ne bi mogla delati za službo in čuvati in šolati svojih otrok. Mož je prevzel 
gospodinjstvo, sama pa sem se posvetila samo službi. 

Meja med delom in prostim časom se je zabrisala, ker je bila vpetost v delo večja, učenci so imeli 
veliko težav in potrebovali veliko pomoči. Večkrat dnevno je bilo treba pregledati sporočila, jim 
odgovoriti, pomagati. S tega vidika se je službeni čas močno raztegnil v prosti čas. Obseg dela se je 
zame povečal. 

14. Zagotovo bi potrebovala novo opremo in jaz bi šla delat v službo – ne bi več delala od doma. 

  



127 
 

Intervju 5 

1. V 1. valu sem začel že v četrtek pred uradno napovedjo, kaj se bo dogajalo. Tako da sem jaz imel 
v četrtek že vse učitelje uvožene v sistem, tako da se je v petek naredilo osnovno šolanje za učitelje. 
Potem, ko se je pa začelo, se je pa dan zame praviloma začel ob 4. uri zjutraj in končal ob polnoči 
oz. enih zjutraj zaradi tega, ker je bilo potrebno nuditi podporo, v prvem tednu predvsem temeljno 
podporo učiteljem, sistem je namreč samo ponoči in zgodaj zjutraj zares dobro delal – v prvem tednu. 
Hkrati se je v 2. tednu urejalo tudi popolno opremo za učence, klical sem starše na dom in to urejal. 
Tako da za redni pouk ni preostalo drugega, kot da se je vse skupaj razporedilo. Po sredini aprila so 
se zadeve začele normalizirati. Prvih 14 dni sem bil še ves čas v šoli. Prvi teden moji otroci niso imeli 
pouka, ker se je njihova šola tako odločila. Doma smo napraskali računalniško opremo iz vseh vetrov. 
Sam sem imel še 17 pedagoških ur svojega pouka. V 2. valu je bilo načrtno narejeno tako, glede na 
to, da je bil sistem vzpostavljen, učitelji so prišli iz izobraževanj, na katere se jih je dobesedno 
''nagnalo'', da potem nisem delal za šolo po 18. ali 19. uri zvečer. Začel sem kljub vsemu ob 4. uri, 
ker je bil takrat sistem najbolj delujoč. V petek sem se najkasneje ob 18. uri izklopil in imel do 
ponedeljka izklopljeno. Torej, popoln odklop, ker ni šlo drugače. 

2. Brez težav. Moj odnos do IKT je z rezervo, moji otroci dobijo telefon v 8. razredu, računalnike 
dobijo samo z dovoljenjem, Wi-Fi se sam od sebe ob določeni uri izklopi, tudi televizije ni. Glede na 
moje delo sem nad povprečjem šole glede IKT kompetenc. Prej bi rekel, da se kolegi razlikujejo 
glede na zainteresiranost za IKT, ker tisti, ki so bili zainteresirani so hitro prišli notri in so tudi že prej 
opravili šolanje. Eno učiteljico sem npr. leta 2019 spodbudil, da je šla na izobraževanje o poučevanju 
na daljavo. In mi je potem zdaj rekla: ''Še dobro, da si me takrat prisilil, da grem to delat.'' Moje 
sposobnosti uporabe IKT so se že izboljšale, naredil sem še kakšen tečaj, izboljšale so se predvsem 
iz didaktičnega vidika, s tehničnega pač ne. 

3. Ne. V 1. valu, ne. V 2. valu se je vse skupaj izboljšalo. Od zavoda tako rekoč nič pametnega, vse 
kar je bilo povedano je bilo presplošno, s strani MIZŠ pa ni bil problem samo to, da niso nič 
pametnega dali od sebe, še celo to, da so s krepko zamudo dajali informacije in na žalost smo preveč 
informacij izvedeli iz javnih medijev ne pa po primernih hierarhičnih kanalih. Tudi  s pedagoškimi 
fakultetami nismo kaj dosti delali, nekaj stika sem imel s prof. Jamškom leta 2018, ko nam je prestavil 
sistem obrnjenega učenja, kar je tukaj prišlo prav. Sicer pa od leta 2006, ko sem diplomiral, se o tem 
še ni govorilo. Mi smo v 2. letniku delali še s prosojnicami. IKT je bil vključen v moje formalno 
izobraževanje, ko sem naredil dokvalifikacijo za računalnikarja in poučevanje računalništva. Sicer pa 
nisem čutil nobene podpore, razen to, da mi je ravnatelj dal odprte roke, hierarhična podpora pa je 
manjkala. Manjkala mi je podpora, da sem moral vse svoje pedagoške ure sam opravljati, sploh tiste 
v 1. mesecu, ko sem urejal vse računalniške stvari za celo šolo, sem zraven moral poučevati še ves 
svoj pouk, kar se je poznalo tudi na kakovosti pouka in smo imeli na koncu potem kar nekaj stvari še 
za urediti. Dobro bi bilo, da bi vsaj prvih 14 dni, 3 tedne imel nekoga, ki bi se ukvarjal izključno z 
mojim pedagoškim delom. S kolegi smo se dobivali toliko, da smo se usklajevali glede pedagoškega 
dela, kaj kdo dela, ostalo reševanje težav so bile samostojne rešitve ali Arnes. Arnes je bil tukaj 
''kapo dol''. 

4. Na splošno nisem imel posebnih težav s kolektivom, imel sem občutek, da vsi na šoli razumejo v 
kakšni situaciji smo, kaj je treba narediti in kaj so njihove dolžnosti. Kar se tiče aktiva imamo že od 
prej absolutno kritje. Če kdo kaj rabi, da se vskoči, zamenjavo razreda, ur, to ni stvar pravno formalne 
rešitve, ampak se enostavno individualno dogovorimo in uredimo. Sodelovanja je bilo toliko kot pred 
šolanjem na daljavo. V 1. valu si nismo dosti delili primere dobre prakse, ker smo, po pravici 
povedano, vsi ''plavali''. Sam sem delal samo tisto, kar sem nujno moral narediti, nisem niti imel 
opcije gledati, kaj kdo drug drugače naredi, v 2. valu pa smo si izmenjevali, sposojali gradiva, je 
nekdo nekaj dobro naredil in potem si to samo prestavil v svoj razred (na primer Power Point 
datoteko). Tukaj je bila popolna izmenjava gradiv, več kot sicer. 

5. V 1. valu nisem bil razrednik in je bilo s starši na daljavo na tej stopnji, da v kolikor je nekdo imel 
težave z opremo, sem poklical po telefonu in smo te težave uredili. To so bile tehnično vsebinske 
težave npr. ne znam se prijaviti, kako shranim v pdf. datoteko itd. V 2. valu sem razrednik in sem 
imel na mesečni ravni mesečne sestanke s starši ali roditeljske ali pa čisto neformalne sestanke, kjer 
smo se pogovarjali o stanju, kaj bi lahko boljše delali. Predlagali so mi lahko, kaj bi delal bolje z 
jasnim navodilom, da predlog sprejmem, ni pa nujno da ga bom upošteval. Starše sem moral na nek 
način ''kupiti'', ker so imeli zelo odklonilen odnos do tega, da bom jaz razrednik. Slišali smo se 
absolutno pogosteje kot sicer, tudi ogromno individualnih konferenc je bilo izvedenih. Skratka, krepko 
več, kot če bi se po redni poti srečevali. 
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6. Zame je bilo načeloma več ali manj vse isto. Že v šoli imajo pri meni tako, da se morajo na polovico 
šolskih ur sami pripraviti za uro, sami izpisati snov, potem pa gremo skupaj skozi snov tako, da oni 
povejo zadeve. Ali pa jaz obrazložim snov na dolgo in široko s tem, da imajo oni zaprte vse zvezke, 
snov ponovimo in potem jo oni vpišejo v zvezke. Na daljavo v 2. valu je potekalo tako, da sem jim 
dal dvakrat na teden snov, ki so jo morali samostojno predelati, vmes smo se srečali enkrat v živo o 
snovi in enkrat so imeli možnost dopolnilnega pouka za dodatno razglabljanje o snovi. Ta način 
poučevanja se mi je obnesel. Skladno z delom, ki so ga vložili so bili tudi doseženi odstotki na 
Nacionalnem preverjanju znanja. Takšen način podajanja znanja za moje pojem ni vplival na 
učenčev uspeh, še celo dodatno ga je spodbudil k samostojnemu delu. Bil pa je problem z učenci, 
ki se niso spravili zjutraj delati za šolo. In so vse skupaj pustili in pustili in ko se je nagrmadilo, so vse 
skupaj na hitro naredili – to pa bi lahko kolikor toliko v šoli rešili. So pa potem tudi učenci, za katere 
je vseeno, ali so v šoli ali pa delajo na daljavo, saj v nobenem primeru ne bodo naredili nič. 

7. Več je bilo obrnjenega učenja – da se sami pripravijo in naučijo, mi pa s pomočjo vaj in razgovora 
snov utrdimo. Veliko več je bilo samostojnega raziskovanja. To je bil sistem ''ne preveč v živo in ne 
preveč oči na ekranu'' zaradi otopelosti. 

8. Skupinskega dela je relativno malo pri matematiki, pri tehniki pa skoraj vse, kar pomeni, da na 
daljavo tega nič ni bilo. Bil je problem goljufanja. Nekateri so samo čakali, da se je zadeva zgodila in 
tu je bil problem enakovrednega ocenjevanja za vse. Učenci so morali preveč poročati, da smo lahko 
dobili oceno. Enako velja za delo v parih. Pri matematiki je bilo 99 % samostojnega dela. 

9. Tisti, kateri so delali, kolikor se je dalo, se jim kakovost pridobljenega znanja ni spremenila. Pouk 
je le socialen dogodek in tu je bila izkušnja za njih porazna – torej samo podajanje znanja, samega 
vzgojnega dela ni bilo nič. 

10. Vsi cilji so bili doseženi terminsko pravočasno, nekateri celo prehitevani, ker smo na daljavo snov 
obdelovali in jo kolikor toliko utrdili, ko smo prišli nazaj, pa smo snov samo utrjevali. Ciljev nismo nič 
manjšali in tudi ni bilo potrebe, da bi se zmanjšal obseg snovi.  

11. Vse ocenjevanje na daljavo je bilo preko video konferenc, torej ustno. Po izkušnjah sodeč so po 
navadi tako nervozni, da nekako niso uspeli zares goljufati. Vedno se da vprašanja tako postaviti, 
da, če ne zna, ne more odgovoriti tudi če ima zraven pomoč. Ocenjeval sem npr. 9. razrede in so 
vseeno že toliko stari, da jim je bilo narodno in so sami poslali starše stran. Pri tehniki pa sem kriterije 
prilagodil in izkoristil le tiste, ki jih lahko uporabim. Pri matematiki so bili pri tisti eni ustni oceni tako 
nervozni, da jih je bilo največkrat potrebno najprej pomiriti. 

12. S starejšo hčerko se ni bilo potrebno prav nič ukvarjati, sina v 7. razredu je bilo treba veliko 
spodbujati, delati z njim, ga imeti pod nadzorom. Z njim in z mlajšim sinom je bil vedno nekdo z njima 
zato, da nista odtavala. Na računalnikih sem naredil določene filtre, da ni mogel odtavati npr. na 
YouTube, Google slike. Sin je včasih tudi odtaval. Svoje delo sem zato zastavil tako, da če so učenci 
pridno delali, so imeli vse narejeno v 25 minutah.  

Bolj sem razumel stiske otrok kot stiske staršev zato, ker pokazalo se je tisto, koliko se mi z otroki 
vmes ukvarjamo ali pa z njimi kaj počnemo, gremo na sprehod. Ali sem počel kaj z otrokom po 
dopoldnevu za računalnikom, ali ne. Večje probleme so imeli tisti starši, ki se nikoli niso kaj dosti 
ukvarjali s svojimi otroki, kot tisti ki so se. Drugi starši so pravočasno reagirali, prvi pa so potem, ko 
se je vse že nagrmadilo, rekli, da ne zmorejo. Kje ste bili pa prej? Meni je ogromno pomagala žena.  

13. Že prej smo redno spremljali otroka, zato s tem nisem imel težav. V 1. valu je bil kaos, v 2. valu 
pa se je načrtno vzelo čas, kdaj se je treba ustaviti in kdaj ne. Že v 1. valu je nastal urnik dnevne 
rutine, ki smo se ga držali potem ves čas. Ko sem delal za šolo, sem po potrebi prišel kakšno zadevo 
pomagat. Vedelo se je, kdaj imam video konference jaz in kdaj žena. Moje video konference so bile 
prilagojene le na šolski urnik, se je pa tudi kdaj zgodilo kaj nepredvidljivega. Žena je imela čez 
najmlajšega, večino kuharije sem opravil jaz, kar mi ni bilo problem. To je bil trenutek odklopa zame. 
Ko sem imel konference, me ni motil nihče, ker sem se odmaknil, delal sem v avtodomu, zato me 
nihče ni mogel motiti. 

Mejo med delom in prostim časom sem imel že prej zabrisano, v 1. valu je bila še bolj zabrisana, v 
2. valu pa sem načrtno postavil meje. Deloma zaradi tega sem si tudi omislil psa, da ne bi ob dveh 
zjutraj hodil v pisarno delat za službo. Na ta način sem si deloma omejil čas dela, saj sem se potem 
tudi več z njim ukvarjal. Obseg dela se je zame povečal. 
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14. Obdržal bi sistem četrtinski del – torej dvakrat po četrtino je snov, dvakrat po četrtino je utrjevanje 
in enkrat po četrtino je srečanje v živo in obdelava celotnega programa. Svetovano je tretjinski način, 
a mislim da je četrtinski boljši. Obdržal bi vsekakor tudi obvezen dopolnilni pouk, ne samo zaradi 
samega poučevanja, ampak ker smo takrat tudi kakšno drugo stvar predelali, kaj bi lahko izboljšali 
in tako dalje. 
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Intervju 6 

1. Malo dlje sem lahko spala, ker imam sicer jutranje varstvo, ki ga tedaj ni bilo. Všeč mi je bilo, ker 
sem zajtrkovala skupaj s svojima otrokoma. Potem smo pa začeli s šolami. Otroka sta večinoma 
začenjala že ob 8. uri. Na začetku je bilo zelo zmedeno, ker niti nimamo prostora, da bi bil vsak lahko 
v svoji pisarni, tudi z računalniki smo imeli težave. Malo smo si jih izmenjevali, v 2. valu pa smo 
poskrbeli, da je imel vsak svoj računalnik, saj sta imela oba otroka vsak dan svoje video konference, 
jaz pa tudi. Velikokrat je potekalo tako, da sem pomagala otrokoma, ker pri delu s tehnologijo nista 
bila samostojna in tudi pri šolskem delu je hči večkrat potrebovala kakšno razlago. Sama sem potem 
svoje delo opravljala popoldne oz. zvečer. 

2. Že sama spletna učilnica je bila na začetku popolnoma nekaj novega. Najprej smo morali ugotoviti, 
kako nalagati vsebine gor, kako jo uporabljati, potem sva s sodelavko veliko iskali orodja, ki so 
primerna za neopismenjene otroke, od katerih ne moremo pričakovati samostojnega branja. Želele 
smo, da bi vedno vsaj en del lahko reševali sami. V 2. valu smo bile že precej bolj opremljene z 
nekimi metodami snemanja filmčkov, snemanje zvoka kot razlago. Tisti otroci, ki so imeli malce višje 
sposobnosti, menim, da so lahko to uporabljali brez pomoči staršev. Je pa na začetku šlo zelo veliko 
časa za raziskovanje, iskanje nekih spletnih orodij, ki so uporabna. Na začetku smo bili precej vrženi 
sami sebi, ''poišči''. Določena podpora je bila s strani našega računalnikarja, ampak tudi on ni mogel 
vedno vedeti, kaj mi rabimo. Ko smo imeli avgusta študijske skupine, to bi me potrebovale marca. In 
takrat sem bila kar malo razočarana, kaj nam zdaj to predavajo, to smo me takrat vse same ugotovile 
že. Tudi čez poletje je bilo nekaj dobrih seminarjev, tudi preko eTwinninga in so bila predstavljena 
orodja, ki so primerna za mlajše otroke kot tudi potem za starejše.  

Sedaj se mi zdi, da sem se res toliko spletnih orodij že naučila uporabljati, da sploh ne vem, kaj sem 
takrat znala. Mogoče kakšne filmček posneti sem znala, na začetku smo veliko uporabljale YouTube, 
zdaj bolj uporabljamo Arnes video, znale smo narediti kak Power Point in ga naložiti na spletno 
učilnico, čeprav smo imele potem te težave, da če je bila datoteka večja, je že nismo mogle naložiti, 
tudi te omejitve so potem bile. Tudi to smo se potem naučile. Kasneje smo pa kar nadgrajevale. 

Nisem navdušenec nad IKT. Všeč so mi določene stvari, da lahko kakšne stvari prikažeš v razredu, 
katere ne moreš iti pogledat. Za mlajše otroke sicer ne vidim smisla, da bi že zdaj uporabljali IKT v 
nekem večjem obsegu. Vem, da sodelavka objavlja tedensko v spletno učilnico in vem, da jih to zelo, 
zelo malo pogleda. Če bi bili otroci samostojni, da bi znali sami prižgati računalnik, šli samostojno na 
spletno učilnico, bi bil morda odziv večji, ampak menim, da smo vsi skupaj, s starši vred, zelo z  
veseljem to pustili tam nekje v kotu, ko smo prišli nazaj v šolo. Za višje razrede, ki jih tudi poučujem 
izbirne predmet, sem pa tudi kasneje še naložila kakšno stvar na spletno učilnico in vem, da so 
pogledali in mi je bilo bolj uporabno. 

IKT ni bil vključen v moje formalno izobraževanje. Nekaj malega smo imeli v okviru statistike – 
statistični programi, kakšen Power Point, kakšen Word. 

Menim, da se določenih stvari, ki so mi v interesu, se jih kar hitro naučim, znam tudi kar poiskati 
stvari, me pa določene stvari iritirajo, ker mislim, da bo šlo na enostaven način, pa potem ne gre tako 
enostavno. Sem nekje vmes, po eni strani se lahko hitro naučim, po drugi strani mi je pa IKT svet še 
zelo nerazumljiv. Občasno sem pomagala kakšnim kolegicam, nisem pa šla na izobraževanja za 
spletno učilnico, tako da tukaj so imele druge kolegice več znanja, so bolj napredovale. Sem morda 
malo nad povprečjem. Morda so starejše kolegice imele več težav, morda se malo počasneje učijo 
teh novih načinov, so potrebovale več pomoči. Mi smo vseeno že dolgo z računalniki, vsekakor se 
mi pa ne zdi, da je bilo tako hudo, da smo vse začele iz nič. Vseeno smo vse imele neko predznanje, 
na katerem smo gradile, časa pa različno potrebujemo. 

Ja, veliko bolj sem spretna postala, veliko hitreje sem določene stvari lahko naredila. Npr. filmčke za 
šport sem velikokrat naredila in na začetku sem porabila res ogromno časa, da sem filmček posnela 
in zmontirala, potem sem pa že našla neke poti, ki so veliko krajše in enostavnejše. Določene stvari, 
ki jih več uporabljaš, ti postanejo zelo blizu. Določene stvari pa še vedno, če bi se jih lotila, bi še 
vedno rabila čas. Malo manj sicer kot na začetku, ampak še vedno. 

3. V 1. valu se mi je res zdelo, da smo bili popolnoma prepuščeni sami sebi. Imeli smo podporo s 
strani našega računalnikarja, ampak on niti ni vedel včasih, kaj je tisto, kar bi me rabile za določeno 
starostno obdobje. Vodstvo je v bistvu samo prepošiljalo neke seminarje, ki bi nam lahko bili v pomoč. 
Veliko smo se morale same naučiti in organizirati, da smo imele tisti nabor znanja, ki smo ga rabile. 
MIZŠ in ZRSŠ so potem šele čez poletje nudili več podpore, da smo imeli izobraževanja in študijske 
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skupine – bila so brezplačna za učenje spletne učilnice in drugih IKT orodij. Takrat mogoče niti nihče 
ni vedel, kaj dejansko potrebujemo, tako da smo vsak zase iskali. Ampak npr. že takšna študijska 
skupina, ki smo jo imeli avgusta – če bi bila takšna skupina marca, bi bila v zelo veliko pomoč. Te 
vsebine so bile zelo uporabne v marčevskem obdobju. Je pa res, da so bili to primeri dobre prakse, 
ki so že nastali v 1. valu, tako da težko si predstavljam za nazaj, da bi takrat sploh kdo vedel, kaj 
smo mi takrat potrebovali in nam to znanje sploh lahko ponudil. Bi bilo pa dobro, da bi takrat imeli 
podporo, ki bi jo poklical in vprašal, kako se nekaj naredi, da bi res imela nekoga, ki bi imel čas 
odgovarjati tudi popoldne, pa tudi ob 10. uri zvečer. V 2. valu je bilo tega precej več.  

V 1. valu je bilo obdobje zelo težko, ker nas je bilo res vse tako strah, bilo je zelo težko in motivacija 
je grozno padla, res je bilo vse črno, črno okoli nas. Osebno niti nisem potrebovala neke psihološke 
podpore, ker smo se kar dosti pogovarjale s kolegicami in smo nekako to predelale. V 2. valu smo 
pa tudi imeli intervizijo, ki zelo pomaga, da se lahko nekako izprazniš, vse kar se ti težkega nabere 
in v enem varnem in podpornem okolju to predebatiraš. Podpora se mi je zdela največja s strani 
kolegic znotraj kolektiva, tu smo si največ izmenjevale ideje, podpore s strani pedagoških fakultet 
nisem zasledila, morda niti ni prišlo do mene. 

4. S kolegico, ki delava skupaj v razredu sva se dogovarjali dnevno, ko sva imeli video konference z 
otroki, sva se dobili prej in se še malo pogovorili. Z ostalimi smo se tudi nekajkrat slišale in videle, si 
pomagale. Včasih sem pomagala na tak način, da sem kak filmček delila še z njimi. Sodelovanja je 
bilo po mojem mnenju manj, ker v šoli pride tudi do nekega neformalnega druženja, kjer se še 
mimogrede kaj zmeniš. Z določenimi sodelavci se nisem nič kaj dosti srečevala, ki pa jih sicer na 
hodniku srečaš in kakšno besedo izmenjaš. Veliko, veliko manj je bilo zame sodelovanja. 

5. Imeli smo roditeljski sestanek na daljavo v 2. valu. Tudi prireditev smo posneli in jo predvajali. 
Govorilne ure je opravljala razredničarka po telefonu, občasno pa sva imeli video konference, kjer 
sva se skupaj pogovorili in dogovorili, veliko pa je bilo tudi dogovarjanja preko elektronske pošte. 
Moram priznati, da pogrešam stik 1 na 1, že sicer mi je težko s starši govoriti po telefonu, ker ni 
neverbalne komunikacije in to mi je na daljavo manjkalo. Ko smo bili na daljavo, je bilo veliko 
sodelovanja s starši, ker so potrebovali določene usmeritve glede šolskega dela, ker so en del tega 
morali starši prevzeti v 1. razredu. 

6. Zelo težko je bilo najti poti, kjer bi lahko učenci 1. razreda samostojno nekaj reševali. Tudi te video 
konference, ki smo jih imele, so bile velikokrat bolj uvodna motivacija, nek pogovor, motivacija za 
delo. Eni starši so govorili, da je težko delati z otroki. Potem, ko so malo spoznali zadeve, je večina 
kar v redu sodelovala. Večkrat sem imela občutek, da smo staršem predali del tega našega 
pedagoškega dela. In imela sem občutek, da so imeli krizo, ko so se vračali, ker niso bili eni in edini 
v razredu ampak jih je bilo 25.  

Na daljavo veliko stvari s prvošolci odpade. Ko so prišli nazaj, smo zelo z veseljem te stare metode, 
gibalne, s pomočjo didaktičnih materialov in v gozdu nazaj vzpostavile. Tako je bil pouk veliko bolj 
aktiven. 

7. Zelo velikokrat je bila razlaga naložena na spletni učilnici, še posebej v 1. valu smo s tem 
zavedanjem šle v to, da nekateri starši dopoldne ne bodo imeli časa z otroki delati in dajmo jim 
možnost, da lahko to naredijo tudi popoldne ali pa ko bodo pač imeli čas. Več je bilo razlage in najbolj 
nama je manjkalo to, da ne vidiš feedbacka, ali to razumejo ali ne, upaš da bo starš to preveril. 
Včasih sem mela občutek, kot da bi morale delati več s starši, 1. razred je bil pri tem delu res zelo 
specifičen. Za pogovore smo imele te video konference, da so res povedali, kaj jim je bilo všeč, 
katere dejavnosti ne. Smo tudi skrčile program, da smo delali res tisto najpomembnejše. Je bilo pa 
samega pogovora in razgovora precej, precej manj. 

8. Samostojnega dela je bilo več, ker če bi bili otroci večji, bi lahko na Zoomu naredili te skupine, pri 
teh mlajših pa je to bolj zapleteno, tako da tega ni bilo. Enako za delo v paru. Tega se nismo 
posluževale. Veliko manj je bilo nekega sprotnega utrjevanja, ki se v šoli zgodi spontano, tega na 
daljavo ni. 

9. Definitivno  je delo v šoli veliko veliko bolj učinkovito, otroci to rabijo. Poučujem tudi ples in če so 
se otroci učili ples preko videoposnetkov, je bilo to tako, kot če bi  v tistem trenutku igrali video igrico. 
Veliko manj si zapomnijo preko ekranov. 

10 in 11. Za cilje smo se dogovorili, da jih prilagodimo. Določenih ciljev (dramatizacija) na daljavo 
nismo mogle izvesti, zato smo ga pustile za kasneje, ampak smo ga potem vseeno uresničile. Vsi 
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cilji so bili na koncu pokriti. Določene snovi so bile morda manj utrjene in malo manj v globino 
obdelane. Vse je bilo bolj na hitro, ampak v 1. razredu to res ni tak problem, ker se do 3. razreda vse 
še nadgrajuje. Tako da slišali so, od zdaj naprej bodo pa še nadgrajevali. Ocenjevali na daljavo nisva, 
preverjali pa. 

12. Niti ne, ker dejansko sva se morali s sodelavko dogovoriti in sva se morali že itak druga drugi 
prilagajati in če bi se jaz prilagajala še svojim otrokom, bi bilo to že kar preveč prilagajanja. Midve 
sva že na začetku štartali na kratke Zoom konference, ker sva hitro videli, da otroci niso zmogli. Kako 
je potekala njuna šola, ni vplivalo na moj pouk. Morda sem kdaj dobila kakšno dobro idejo, kakšno 
igro, to pa sem, ja. Jaz že na začetku pristopam zelo tako, da se poskušam vedno postaviti tudi v 
vlogo na drugo stran. Tudi na začetku smo postavile zelo nizke kriterije, omogočile popoldansko 
videokonferenco. Zagotovo sem bolj razumela stiske otrok, ker, ko doma preveriš, koliko si otrok 
zapomni od neke YouTube razlage potem tudi veš, da verjetno naši učenci preko YouTube razlage 
niso toliko odnesli kot bi od razlage v razredu. 

13. Imam že dokaj samostojna otroka, rabila sta občasno dodatno razlago. Prek dela na daljavo 
manjka komunikacija. Delo doma smo si razdelili, vsak dan smo poskrbeli, da smo šli ven, npr. v 
gozd. Včasih mi je bilo naporno, da je prišlo do kakšne tehnične težave – ali je internet ugasnil ali 
spletna učilnica ni delovala. To se je največkrat zgodilo, ko sem bila jaz na Zoomu (smeh). Enostavno 
so dnevi tekli tako drugače, da te je povozilo, niti nisi vedel, kdaj, kateri dan je. Ravnovesje med 
družino in gospodinjstvom mi je bilo lažje voditi, ker, ko ni šolanja na daljavo imam veliko še 
popoldanskih obveznosti, ki jih sedaj nisem imela. Se mi zdi, da smo kar dobro manevrirali z otroki. 
Meja pa se je zabrisala, ker nisi nikoli vedel, kaj imaš še za narediti in se nikoli nisi mogel zares 
sprostiti. Obseg dela, kar se tiče šolskega dela, se je zame v marcu v 1. valu zelo povečal (ne toliko 
delala, kot bolj iskala rešitve, raziskovala). Če pogledam obseg dela v normalnih časih sem imela v 
bistvu manj dela, ker na daljavo nisem imela popoldanskih aktivnosti. 

14. Spremenila bi to, da bi imela svojo pisarno, svoj računalnik. Najmanj zmogljiv računalnik sem 
uporabljala jaz, da sta otroka lahko delala za šolo. Zoom vsak dan se mi je zdel v redu, to bi obdržala, 
da obdržiš nek stik z učenci, da lahko kaj vprašajo. Sama bi še zmanjšala snov, ker res menim, da 
jim gre čez eno uho notri, čez drugega pa ven. Ne bi se več tako obremenjevala, če kakšna snov pa 
mogoče ni predelana. Tudi če bo še kdaj šola na daljavo, upam da ne bo potekalo tako dolgo, ker to 
ni izvedljivo in ni smiselno za naše najmlajše. 
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Intervju 7  

1. V 1. valu sem zjutraj in zgodaj dopoldan pomagala sinu pri pouku na daljavo (1. razred). Takrat 
njihova učiteljica še ni izvajala konferenc preko Zooma, zato sem mu morala vseskozi pomagati. 

Okrog 11. ure sem se posvetila svojemu delu − odgovarjala sem na elektronsko pošto, pregledovala 
in popravljala naloge, kar se je v bistvu nadaljevalo do večera, saj so učenci naloge pošiljali v spletno 
učilnico preko celega dneva. Vmes sem si popoldan vzela nekaj trenutkov za nujna gospodinjska 
opravila in kakšen sprehod, pozno zvečer pa sem pripravljala material za pouk naslednji dan in 
urejala spletno učilnico. 

V 2. valu sem zjutraj in dopoldan (tudi do 13. ure) izvajala pouk preko Zooma (tudi ocenjevanje, kar 
je vzelo ogromno časa), popoldan pregledovala naloge v spletni učilnici (teh je bilo malenkost manj 
kot v 1. valu, ker smo dosti naredili preko videokonference), zvečer pa pripravljala material za pouk 
in snemala razlago snovi. Sin je v 2. valu večinoma sam opravljal svoje šolske obveznosti (pouk 
preko Zooma), vendar pa je vseeno potreboval asistenco. Delo na daljavo v 2. valu je bilo bolj 
intenzivno in utrujajoče. 

Šolskega urnika načeloma nisem spreminjala zaradi sinovega urnika. V 1. valu sploh ni bilo potrebe 
po tem, saj nismo izvajali videokonferenc. V 2. valu pa sem jaz pouk izvajala dopoldan po obstoječem 
urniku, sin pa se je naučil sam sodelovati pri svojem Zoom pouku in opravljati naloge. 

2. Z uporabo IKT tehnologije nisem imela nobenih težav. Na začetku 2. vala sem uporabljala IKT 
orodja, ki sem jih že poznala, kasneje pa sem odkrila in začela uporabljati še druga orodja in 
aplikacije, s katerimi sem popestrila pouk. Večino teh sem našla na spletu oz. v skupinah na spletu, 
kjer se virtualno srečujemo učitelji. Vsekakor sem med delom na daljavo izboljšala svoje sposobnosti 
uporabe IKT in nabor orodij, zato sem se čutila digitalno kompetentno. Mislim, da so se tudi starejši 
kolegi dobro znašli glede IKT tehnologije in so uspešno vodili takšen pouk. Res pa je, da so morali 
vložiti mnogo več energije v to, da so se naučili uporabe določenih orodij. Tudi moj odnos do IKT je 
pozitiven in jo sprejemam. 

3. Vodstvo šole je bilo ves čas na voljo za pomoč, z njimi smo imeli tedenske sestanke. Sodelovanje 
je bilo tekoče in brez posebnosti. Na Zoom sestankih smo se srečevali enkrat tedensko. Vodstvu 
smo učitelji morali poročati o učencih s težavami, o poteku pouka na daljavo, skupaj smo se 
usklajevali glede izvedbe dni dejavnosti ... 

Glede ostalih institucij pa ne morem reči, kako je bilo, saj se nanje nisem obračala. Najbolj mi je 
primanjkovalo psihološke podpore in kakšne besede ali vprašanja v podporo nam, ki smo učiteljice 
in obenem mame mlajšim šoloobveznim ali vrtčevskim otrokom. Ta situacija je bila za nas resnično 
težka, težko je bilo usklajevati vse in biti obenem še zelo uspešen. Glede tehnične podpore in 
materialnih sredstev (računalniki, oprema) smo imeli na šoli dovolj podpore. Največja podpora pa 
smo bile učiteljice druga drugi, sploh tiste iz aktiva, saj smo se slišale večkrat na dan in se usklajevale 
in podpirale. 

4. Sodelovanje med kolegi (sploh v aktivu) pri šolanju na daljavo je bilo izjemno. Druga drugi smo 
pomagale, si delile primere dobre prakse, skupaj načrtovale pouk, pripravljale naloge ... Intenzivno 
smo sodelovale in več kot sicer. 

5.  Sodelovanje s starši med delom na daljavo je bilo slabše kot v normalnih časih. Govorilne ure so 
bile preko telefona ali Zooma, kar pa starši niso ravno izkoriščali dovolj pogosto. Kadar kdo od 
učencev ni sodeloval pri pouku ali je imel težave, sem starše kontaktirala preko telefona. Po navadi 
se je situacija na kratko izboljšala, vendar se je kmalu nadaljevalo po starem. Dvakrat sem kot 
razredničarka sodelovala pri timskem sestanku preko Zooma za učenca, ki nista sodelovala pri 
pouku in nista oddajala nalog. Ta način pogovora (več učiteljev, starši, učenec) se je izkazal za dokaj 
učinkovitega. 

6. Med delom na daljavo sem večinoma uporabljala frontalni pouk, saj je bilo ostale oblike dela zelo 
težko vključiti. Pri Zoom urah sem učence skušala vključiti v skupno razpravo, da bi sodelovali, 
vendar je bil učinek dosti manjši kot v razredu. V razredu v živo sem vedno uporabljala delo v 
dvojicah, skupinsko delo, igro vlog, petje, gibanje, kar na daljavo ni šlo. Mislim, da sem se v frontalni 
vlogi dobro znašla, vsekakor pa mi ni bila všeč. 
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7. Med delom na daljavo se moje metode dela niso bistveno spremenile. Uporabljala sem metodo 
razlage, razgovora, metoda dela z besedilom, vizualne metode dela. So bile pa manj učinkovite kot 
v živo. 

8. Manj je bilo dela v parih in skupinah, ker narava poučevanja tega ni dopuščala. 

9. Vsekakor je pouk v živo mnogo bolj kakovosten. Učitelj lažje ugotovi, kako gre učencem, lahko 
poda takojšnjo povratno informacijo, uporabi lahko različne oblike dela, interakcija med učiteljem in 
učenci je pristnejša. Med delom na daljavo so učenci, ki so bili uspešni že pri pouku v živo, lažje in 
uspešneje sledili pouku in snovi. Pri teh učencih se kakovost naučenega ni zmanjšala. Učenci s 
primanjkljaji pa so svoje težave še poglobili. 

10. Ministrstvo oziroma zavod za šolstvo je označil cilje, ki naj bi jih učenci dosegli. Glede na to, da 
so ti cilji oziroma standardi zelo ohlapni, nam niso nudili veliko pomoči. S kolegicami smo se skupaj 
odločile, kaj od snovi v učbeniku je manj pomembno (na primer kakšno besedilo, pesem ...) in smo 
to spustile. Osredotočile smo se na bistvo in tisto z učenci vadile in utrjevale, kolikor se je to pač 
dalo. Vsekakor je bil med delom na daljavo obseg snovi malce zmanjšan. 

11. Ocenjevanje je potekalo preko Zooma (2 ali 3 učenci skupaj). Na projekciji so bila vprašanja, 
vsak učenec si je izbral številko projekcije in reševal naloge. Goljufanja je bilo zelo malo. Sama se 
spomnim dveh poskusov. Šlo je za prišepetovanje. Učenca sem opozorila, mu postavila 
podvprašanje in nadaljevala z ocenjevanjem. 

12.  Zaradi tega sem bolj razumela situacijo, v kateri so se znašli učenci in starši, zato sem bila tudi 
bolj tolerantna. Pri starejših učencih nisem videla nekih težav glede tega, saj so samostojni pri 
učenju. Pri mlajših pa sem delo poskušala organizirati tako, da bi učenci lahko naredili čim več sami. 
Takšno načrtovanje dela pa s seboj prinaša veliko izzivov in zahteva ogromno časa za pripravo. 

13. Usklajevati vse skupaj je bil največji izziv. Delo za službo se je raztegnilo preko celega dne, še 
največ sem naredila zvečer ali ponoči, ko sem imela mir in tišino. Meja med delom in prostim časom 
se je vsekakor zabrisala. Kadar sem si vzela trenutek zase, tega nisem mogla dovolj izkoristiti, saj 
sem v glavi ves čas premlevala, kaj vse še moram postoriti za službo, kaj vse me še čaka, česa vse 
še nisem opravila ... Odklopa od službe nisem mogla narediti. Obseg dela se je povečal, še posebej 
veliko časa mi je vzelo načrtovanje dejavnosti in materialov za pouk, snemanje razlag in snovi za 
mlajše učence. V družini smo občutili več napetosti in nervoze, mlajši sin, ki bi moral biti v vrtcu, je 
bil nekako odrinjen, saj smo se prek celega dne ukvarjali s sinovo šolo ali mojim poukom. 

14. Edina res pozitivna posledica dela na daljavo je, da sem spoznala mnogo zanimivih IKT orodij in 
se še bolj izobrazila v tej smeri, da sem in bom lahko ta orodja uporabljala tudi pri normalnem pouku 
v živo. Pa tudi učenci so sedaj bolj računalniško pismeni, kot so bili prej. 


