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POVZETEK 

Epidemija covida-19 je poleg drugih sprememb prinesla spremembe tudi na področje 
izobraževanja, ki je več mesecev potekalo na daljavo. Posledično je na daljavo potekalo 
tudi izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami, usmerjene v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajalci 
dodatne strokovne pomoči so morali prilagoditi način izvajanja dodatne strokovne pomoči 
in pri tem upoštevati individualne značilnosti, šibka in močna področja ter posebne 
potrebe vsakega izmed učencev. Izobraževanje na daljavo omogoča spekter različnih 
možnosti komunikacije med udeleženci, zato smo želeli v raziskavi s pomočjo spletnega 
vprašalnika ugotoviti, na kakšen način so izvajalci dodatne strokovne pomoči vzpostavili 
stik z učenci. Rezultati so pokazali, da so se izvajalci dodatne strokovne pomoči soočali 
z različnimi izzivi in težavami, vezanimi na neposredno delo z učenci, uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijo, sodelovanje z učitelji, starši in 
drugimi strokovnimi delavci, pripravo in izvajanje dodatne strokovne pomoči. Izvajanje 
dodatne strokovne pomoči na daljavo s seboj prinaša nekatere prednosti, ki smo jih s 
pomočjo raziskave evidentirali. Rezultati so pokazali tudi, na kakšen način so izvajalci 
dodatne strokovne pomoči pridobivali nove spretnosti v času izobraževanja na daljavo, 
kaj so se novega naučili in kako bi ta spoznanja lahko prenesli v običajno izvajanje 
dodatne strokovne pomoči v šoli.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

izzivi, otroci s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč, izobraževanje na daljavo, 
covid-19. 

  



ABSTRACT 

The COVID-19 epidemic has, among other changes, also brought changes to the field of 
education by implementing distance learning for several months. As a result, additional 
professional support for students with special needs, who take part in educational 
programs with adapted delivery and additional professional support, was also provided 
remotely. Providers of additional professional support had to adapt the way in which the 
additional support was delivered by considering and foreseeing the individual 
characteristics, strengths and weaknesses, and specific needs of each student. As 
distance learning offers a range of different communication possibilities between 
participants, our survey - conducted as an online questionnaire - aimed to find out how 
the providers of additional professional support contacted learners. Results show that 
providers of additional support faced various challenges and difficulties related to working 
directly with students, for example the use of ICT, the organization itself, cooperation with 
teachers, parents and other professionals, and the preparation and implementation of the 
additional support. Nevertheless, there are also some advantages of providing additional 
help at a distance, which we have documented through our research. The results also 
showed how providers of additional professional support acquired new skills during 
distance learning, what they learned and how these lessons could be transferred to the 
regular additional professional support in schools. 
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challenges, children with special needs, additional professional support, distance 
learning, covid-19 
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1 UVOD 

Epidemija covida-19 je na področje vzgoje in izobraževanja prinesla mnoge spremembe. 
Marca 2020 so se za skoraj dva meseca popolnoma zaprle vse vzgojno-izobraževalne 
ustanove, pouk pa se je s šolskih klopi preselil v virtualno okolje. Izobraževanje je zaradi 
epidemije ponovno potekalo na daljavo po različnih modelih od oktobra 2020 do aprila 
2021. Od takrat dalje se na daljavo izobražujejo skupine učencev, v katerih se pojavi 
okužba s covidom-19.  

Posledično se je na daljavo izvajala tudi dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) 
za učence oziroma otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), ki so usmerjeni 
v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP. Običajno se v ta program 
vključujejo otroci, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, govorno-
jezikovne motnje, dolgotrajne bolezni, motnje avtističnega spektra, čustveno-vedenjske 
motnje, gibalno oviranost, gluhoto in naglušnost ter slepoto ali slabovidnost. Specialni 
pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, psihologi in drugi strokovnjaki so morali glede na 
lastne sposobnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju 
IKT) ter sposobnosti in individualne značilnosti učencev izbrati ustrezne načine in 
strategije izvajanja DSP na daljavo za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj. IKT 
omogoča različne načine komunikacije med udeleženci izobraževanja ter veliko možnosti 
posredovanja in obravnave učnega gradiva. Za uspešno izobraževanje na daljavo pa ni 
dovolj le preslikava dela v razredu v virtualno okolje, ampak to zahteva upoštevanje načel, 
smernic in priporočil za kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, ki so 
predstavljena v nadaljevanju magistrskega dela.  

V teoretičnem delu naloge so predstavljena glavna teoretična izhodišča, vezana na 
izvajanje DSP za OPP in izobraževanje na daljavo v povezavi z epidemijo covida-19. 
Teoretična izhodišča so podkrepljena z izsledki predhodnih raziskav.  

V empiričnem delu raziskave pa so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v 
okviru izdelave magistrskega dela. S pomočjo spletnega vprašalnika smo izvedeli, na 
kakšen način so izvajalci DSP komunicirali z učenci v času izobraževanja na daljavo in 
kakšne prednosti in izzive izvajanja DSP na daljavo so ob tem zaznavali. Zanimalo nas 
je tudi, kaj so se izvajalci DSP v tem času novega naučili, na kakšen način, katere 
spretnosti uporabe IKT za izvajanje DSP na daljavo še želijo pridobiti ali poglobiti in kateri 
načini uporabe IKT se jim zdijo smiselni pri običajnem izvajanju DSP v šoli.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in 
ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi 
dodatna strokovna pomoč (ZUOPP, 2011, 7. člen).  

DSP se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 
svetovalna storitev ali učna pomoč (ZUOPP, 8. člen). DSP kot pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj običajno izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi 
oziroma defektologi, socialni pedagogi, logopedi, psihologi, tiflopedagogi, inkluzivni 
pedagogi idr. DSP kot učno pomoč izvajajo učitelji posameznih področij oziroma 
predmetov, pri katerih učenec potrebuje dodatno pomoč. Svetovalna storitev zajema 
sodelovanje med vsemi udeleženimi (učenec, učitelji, strokovni delavci, ki izvajajo DSP, 
šolska svetovalna služba itd.). 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven 
oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu … Skupno število 
ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora biti vsaj 
ena ura svetovalnih storitev ... Obseg in način izvajanja DSP se določita z odločbo o 
usmeritvi v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme minister, podrobneje pa se način 
izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z individualiziranim programom vzgoje in 
izobraževanja (ZUOPP, 2011, 9. člen).  

Z individualiziranim programom (v nadaljevanju IP), ki je ključni dokument za izvajanje 
DSP, se v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP določita organizacija in izvedba 
DSP za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in učne pomoči 
(ZUOPP, 2011, 36. člen). V strokovno skupino za načrtovanje, pripravo in spremljanje IP 
morajo biti poleg učiteljev in izvajalcev DSP vključeni starši (oziroma zakoniti zastopniki). 
Vključen je lahko tudi učenec. V 36. členu ZUOPP (2011) je zapisano, da se z IP določijo: 

- »cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,  
- strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,  
- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov 

in napredovanju,  
- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,  
- izvajanje fizične pomoči,  
- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,  
- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,  
- časovna razporeditev pouka,  
- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev«.  
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2.2 IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 

Izobraževanje na daljavo je širok pojem, ki ga avtorji definirajo na različne načine in s 
pomočjo različnih kriterijev. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj definicij izobraževanja 
na daljavo, s pomočjo katerih smo želeli predstaviti ključne značilnosti te oblike 
izobraževanja.  

Izobraževanje na daljavo (angl. distance learning/education), imenovano tudi e-učenje 
(angl. e-learning), učenje na daljavo ali spletno učenje, je oblika izobraževanja, pri kateri 
sta učenec in učitelj fizično oziroma prostorsko ločena. Udeleženci tovrstnega 
izobraževanja komunicirajo s pomočjo različnih vrst tehnologij (Berg in Simonson, 2016). 
Ta oblika izobraževanja uporablja elektronske medije in naprave za povečanje 
dostopnosti izobraževanja, komunikacije in interakcije, izboljšanje njegove kakovosti in 
spodbujanje napredka (Sangrà idr., 2012, str. 152). Za izobraževanje na daljavo se 
uporabljajo vnaprej načrtovane metode in tehnike poučevanja s pomočjo učnih gradiv, ki 
udeležence vodijo k usvajanju vzgojno-izobraževalnih ciljev (Gerlič, 2002). 

Tehnološko podprte komunikacije, dostopnost novih virov znanja in raznovrstnost učnih 
metod, oblik in pristopov omogočajo uresničevanje sodobnih pedagoških praks in 
modelov. Prostorska fleksibilnost izobraževanja na daljavo pa omogoča izobraževalne 
možnosti za zaposlene, prebivalce na geografsko odmaknjenih lokacijah in osebe OPP 
(Bregar idr., 2020). 

Izobraževanje na daljavo je bilo prvotno namenjeno redno zaposlenim študentom, 
vojaškemu osebju, rezidentom drugih držav ali posameznikom v oddaljenih regijah, ki se 
ne morejo udeležiti procesa vzgoje in izobraževanja v učilnici ali predavalnici (Berg in 
Simonson, 2016). 

Clark in Mayer (2011, str. 8–9) definirata naslednje značilnosti izobraževanja na daljavo:  
shranjuje in/ali posreduje učno vsebino v elektronski obliki na zunanjih ali lokalnih 
diskih ali strežnikih, v oblaku, na internetu, zajema učno vsebino, ki je skladna z učnimi 
cilji, za predstavitev vsebin uporablja različne medije (pisni, slikovni, avdiovizualni itd.), 
za spodbujanje učenja vsebuje metode in pristope, kot so primeri in povratne 
informacije … pomaga pridobivati novo znanje in veščine, povezane z njihovimi 
individualnimi učnimi cilji. 

Vsaka izvedba pouka z uporabo IKT še ni nujno izobraževanje na daljavo oziroma e-
izobraževanje. Pri tem je treba analizirati različne vidike tovrstnega izobraževanja. 
Watson idr. (2009 v Rupnik Vec idr., 2020, str. 12) navajajo dimenzije, ki karakterizirajo 
program izobraževanja na daljavo:  

− »lokacija (šola, dom, drugo), 

− način izvajanja (sinhrono, asinhrono), 

− vrsta pouka (pouk v celoti prek spleta ali v živo, kombiniranje pouka prek spleta in 
v živo), 

− nivo šolanja (osnovna šola, srednja šola itd.), 

− stopnja interakcije med učiteljem in učencem (visoka, srednja, nizka), 
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− stopnja interakcije med učenci (visoka, srednja, nizka)«. 

Sinhrono izobraževanje na daljavo omogoča komunikacijo v danem trenutku in lahko 
poteka prek videokonferenc ali klepetalnic (Hrastinski, 2008). Udeleženci so pri tej vrsti 
izobraževanja v proces komunikacije vključeni »neprestano in zvezno« (Debevc in 
Šmitek, 2002, str. 17). Asinhrono izobraževanje na daljavo pa poteka prek spletnih učilnic, 
e-pošte, blogov ipd. in omogoča več fleksibilnosti, saj lahko učitelj objavi vsebino na 
določenem mediju, učenci pa do nje dostopajo v določenem časovnem okvirju 
(Hrastinski, 2008). V novejšem času se pogosteje srečujemo s tako imenovanimi 
hibridnimi praksami, pri katerih govorimo o kombinaciji sinhrone in asinhrone 
komunikacije med udeleženci izobraževanja (Rupnik Vec idr., 2020). Hibridno prakso 
lahko izvajamo s pomočjo videokonferenc (sinhrono) v kombinaciji s posredovanjem 
učnih gradiv za samostojno delo, pregledovanjem oddanih gradiv, klepetom v forumih, 
interaktivnimi nalogami itd. (asinhrono).  

 

2.2.1 SMERNICE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

Za učinkovito izobraževanje na daljavo je treba zagotoviti določene pogoje tako z vidika 
tehnologije, učne vsebine, pripravljenosti na spremljanje in evalvacijo kot s pedagoškega 
vidika, na katere morajo biti izobraževalne ustanove predhodno pripravljene. Treba je 
zagotoviti dostopnost strojne in programske opreme za prenos učnih vsebin (računalnik, 
televizija, programi za komunikacijo, spletne učilnice itd.), dostopnost elektrike in 
internetne povezave. Vsem udeleženim v izobraževanju na daljavo mora biti omogočen 
dostop do učnih gradiv in vsebin, usklajenih z učnimi načrti. Učna vsebina je lahko 
posredovana prek spleta, televizije, radia ali pa je natisnjena za učenje doma. Pedagoški 
delavci morajo biti ustrezno pripravljeni za izvajanje izobraževanja na daljavo, prav tako 
pa je treba na tovrstno izobraževanje pripraviti tudi starše ali skrbnike, ki so ključna 
podpora učencem. Za kakovostno izobraževanje je ključna tudi pripravljenost za 
spremljanje in evalvacijo, ki zajema spremljanje procesov izobraževanja na daljavo, 
spremljanje dostopa, sledenja in sodelovanja učencev, vrednotenje učnih dosežkov ter 
izidov in vzdrževanja neposrednega odzivanja na procese izobraževanja (UNESCO, 
2020, str. 2–3). 

Učitelji, ki izvajajo izobraževanje na daljavo, morajo poznati načine uporabe IKT, 
programske in strojne opreme ter jo kritično uporabljati, komunicirati in sodelovati na 
daljavo z ostalimi udeleženci izobraževanja prek e-pošte, spletnih učilnic, družabnih 
omrežij, videokonferenc itd., znati poiskati, zbirati, obdelovati in vrednotiti informacije in 
učna gradiva, poznati načela varne rabe IKT z upoštevanjem pravnih in etičnih načel, 
izdelovati in ustvarjati lastna učna gradiva ter s pomočjo IKT v skladu s cilji izobraževanja 
načrtovati, izvesti in evalvirati izobraževanje na daljavo (Kreuh in Brečko, 2011). 

Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izobraževanja na daljavo je treba upoštevati tudi 
didaktični model, ki je sestavljen iz snovnih, pedagoško-psiholoških, metodičnih oziroma 
specialnodidaktičnih in tehnično-organizacijskih izhodišč (Gerlič, 2002): 
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− snovna izhodišča tega modela izobraževanja temeljijo na pripravi učnih gradiv, 
katerih namen je izluščiti bistveno vsebino, znanstvenost in sodobnost učne snovi, 
posredovane učencem. Kot poudarjajo Bregar idr. (2020) je pomembno, da je učno 
gradivo pripravljeno tako, da bo učencem zanimivo, spodbudno zabavno in 
proaktivno;  

− pedagoško-psihološka izhodišča se nanašajo na predznanje učencev in načine 
nadgraditve le-tega, učiteljev premislek o primernosti izbranih, oblikovanih in 
posredovanih učnih gradiv, pozitivni učni klimi, odnosu učencev do izobraževanja 
na daljavo in psiholoških učinkih le-tega, diferenciaciji in individualizaciji učnega 
procesa itd.; 

− metodična izhodišča se nanašajo na vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želi pri 
učencih doseči učitelj prek učnih gradiv, s pomočjo različnih IKT ter z 
upoštevanjem učnih načel in didaktičnih principov;   

− organizacijsko-tehnična izhodišča didaktičnega modela pa od učitelja, ki izvaja 
izobraževanje na daljavo, zahteva, da evalvira ustreznost načina izvedbe 
izobraževanja, ustreznost učnih gradiv, pripomočkov, napredek učencev, dosego 
zastavljenih ciljev itd. ter na podlagi analize pripravi načrt za nadaljnje izvajanje 
izobraževanja na daljavo (Gerlič, 2002). 

 

2.2.2 NAČELA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

Pri izvajanju izobraževanja na daljavo mora učitelj upoštevati načela oziroma didaktične 
principe, ki jih usmerjajo h kakovostni izvedbi poučevanja. Od izvajalcev izobraževanja 
na daljavo je pričakovano, da pri načrtovanju izhajajo iz posebnosti razvojnih stopenj 
učencev, njihovih izkušenj in interesov, upoštevajo njihovo razvojno stopnjo, tempo dela, 
samostojnost in spretnosti pri uporabi različnih IKT ter v skladu s tem prilagajajo, 
diferencirajo in individualizirajo učno situacijo. Učence je treba spodbujati in motivirati k 
aktivnemu sodelovanju. Prav tako je pomembno upoštevati posebnosti učne snovi pri 
izbiri učnih metod in medijev ter zahtevo po posredovanju znanstvene resnice v obliki, 
primerni razvojni stopnji učencev. Učna vsebina mora biti podana logično, sistematično 
in postopno (od lažjih vsebin k težjim, od enostavnih k zapletenim, od bližnjih k daljnim, 
od konkretnih k abstraktnim in od znanih k neznanim). Učno vsebino je treba ovrednotiti 
in določiti, katera vsebina je bolj in katera manj pomembna za dosego ciljev. Učencem 
mora biti vsebina predstavljena čim bolj nazorno in multisenzorno, kar je pri izobraževanju 
na daljavo mogoče izvesti s pomočjo nadomestne resničnosti (virtualna resničnost, 
videoposnetki, animacije, interaktivne vsebine itd.). Hkrati pa je potrebno stalno 
aktualiziranje in posodabljanje učnih vsebin, metod dela, izobraževalnih tehnologij, 
pripomočkov itd. (Gerlič, 2002). 

Pri izobraževanju OPP na daljavo pa je treba poleg načel izobraževanja na daljavo 
upoštevati tudi splošna načela vzgoje in izobraževanja OPP. Cilji in načela zagovarjajo: 

zagotavljanje največje koristi otroka, celovitost in kompleksnost vzgoje in 
izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih 
potreb otrok, vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljevanju 
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staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči, individualiziran pristop, 
interdisciplinarnost, ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega 
telesnega in duševnega razvoja, čimprejšnjo usmeritev v ustrezen program vzgoje in 
izobraževanja, takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih 
vzgoje in izobraževanja, vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, organizacije 
vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, zagotavljanje ustreznih pogojev, ki 
omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka (ZUOPP, 2011, 4. člen). 

 

2.2.3 NAČINI IN STRATEGIJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

Izobraževanje na daljavo je mogoče izvajati na različne načine. Izbira najprimernejšega 
načina, strategije, medijev in tehnologije za izobraževanje na daljavo je odvisna od 
učiteljevega in učenčevega poznavanja IKT (strojne in programske opreme) ter njene 
dostopnosti, učenčevih individualnih značilnosti (starost, interesi, posebne potrebe), 
učnih ciljev, učne vsebine in mnogih drugih dejavnikov. Pomembno je, da učne aktivnosti 
spodbujajo aktivnost in samostojnost učencev.  

Izobraževanje na daljavo lahko poteka s pomočjo različne tehnologije in prek različnih 
medijev, kot so (Bregar, 2020; Burns, 2011; Debevc in Šmitek, 2002): 

− zapisano besedilo (npr. knjiga, učbenik, učni listi, spletne strani); 

− slikovni mediji (npr. slike, fotografije, grafikoni); 

− avdio mediji (npr. zvočni posnetki, radijski programi, podkasti, telefonski pogovori);  

− video mediji (npr. videoposnetki, filmi, risanke, oddaje, televizijski programi, 
videokonferenčni sistemi itd.); 

− računalniški mediji (npr. animacije, simulacije, forumi, interaktivne vsebine);  

− na spletu temelječi mediji (npr. online tečaji, spletne učilnice itd.). 

Priprava (digitalnega) učnega gradiva za samostojno delo učencev pri izobraževanju 
na daljavo zahteva drugačen pristop kot običajna priprava učnega gradiva v šoli. Treba 
se je zavedati, da bodo učenci gradivo večinoma uporabljali samostojno (Bregar idr., 
2020), zato ga je treba oblikovati drugače. Učno gradivo za samostojno učenje mora 
učence pritegniti, jih zanimati in motivirati. Gradivo mora biti pregledno, nazorno, 
strukturirano, v skladu s cilji in primerno glede na individualne potrebe učencev (Bregar 
idr., 2010), njihovo predznanje, starost, interese, predhodne izkušnje s samostojnim 
učenjem itd. (Dobnik in Korže, 2002). Med učna gradiva za samostojno delo učencev 
spadajo tudi videoposnetki in zvočni posnetki, ki jih lahko učitelj posname vnaprej in 
posreduje učencem. Posnetki lahko zajemajo slike, video, zvok, animacije itd. Obstaja 
mnogo (tudi brezplačnih) programov in orodij, s pomočjo katerih lahko ustvarimo 
interaktivna učna gradiva, didaktične igre, video in avdio posnetke, učne liste itd.  

Videokonferenca je način izobraževanja na daljavo, ki omogoča sinhrono učenje in 
poučevanje, kar pomeni, da sočasna interakcija med učencem in učiteljem poteka v 
realnem času. Tudi v času izobraževanja na daljavo je pomemben reden stik učencev in 
učitelja. Videokonference omogočajo priložnost za dodatne razlage, pojasnila, 
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vzpostavljanje odnosov itd. (Korinšek Kaurin, 2020). V svetu obstaja veliko različnih 
programov, ki omogočajo videokonference. Nekateri videokonferenčni programi ob 
ustrezni tehnični opremi (npr. grafična tablica) ponujajo višjo stopnjo individualizacije, 
nazornost in hitre povratne informacije (Medveš, 2020). Program za izvedbo 
videokonference mora za kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo omogočati 
(Margounakis idr., 2020):  

− pošiljanje vabil za udeležbo na videokonferenci; 

− možnost učencev, da spremljajo učiteljevo pripravljeno delovno okolje (npr. s 
pomočjo deljenja ekrana); 

− integracijo besedil, predstavitev in drugih datotek; 

− sproten pogovor med učitelji in učenci. 

Spletne učilnice in spletna okolja omogočajo objavljanje vsebine na spletu, 
dodeljevanje nalog, dodajanje interaktivnih vsebin, iger, kvizov, ocenjevanj, 
videoposnetkov itd., do katerih lahko učenec dostopa na daljavo ob želenem oziroma 
dogovorjenem času, jih reši, posreduje učitelju in prejme povratno informacijo. 

Socialna omrežja omogočajo ustvarjanje skupin, klepetov, deljenje datotek, fotografij, 
videov, povezav, vrednotenje vsebin z »všečki« itd. Smiselno jih je uporabljati pri učencih, 
ki jih takšen način komunikacije dodatno motivira za šolsko delo. 

Raziskava med učitelji (Bogatec idr., 2021) je pokazala, da je 88 % anketiranih (N = 141) 
učencem posredovalo materiale za samostojno delo, in sicer v obliki domačih nalog, ki 
jih je bilo treba rešiti in oddati. Videokonference je izvajalo 82 % anketiranih, telefonski 
pogovor pa je uporabljalo 13 % anketirancev. Raziskava med učitelji in šolskimi 
svetovalnimi delavci (Krajnc idr., 2020) pa je pokazala, da so udeleženci raziskave (N = 
1092) pri izobraževanju na daljavo najpogosteje uporabljali e-pošto (97,9 %) in orodja za 
izvajanje videokonferenc (61,2 %). Približno tretjina pa jih je pri delu uporabljala tudi 
spletne učilnice.  
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2.3 IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19 

Ob pojavu covida-19 je bilo treba v kratkem času izobraževanje premakniti iz šol v 
virtualno okolje. Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa so se s takšnim 
načinom izobraževanja srečali prvič, zato so bili postavljeni pred mnoge izzive. Kadar 
govorimo o izobraževanju na daljavo, moramo imeti v mislih, da te oblike izobraževanja 
ne moremo enačiti le s prenosom učnih gradiv na splet, ampak je treba upoštevati 
smernice, načela in značilnosti, predstavljene v podpoglavju 2.2.  

V izrednih razmerah, kot je epidemija, je treba prav tako zagotavljati pravico do 
izobraževanja brez diskriminacije, ki zajema s sodobno tehnologijo podprte, načrtovane, 
fleksibilne in inkluzivne pristope, poteka v varnem in spodbudnem okolju ter daje 
učencem občutek stabilnosti, normalnosti, strukture in upanja (Generalna skupščina, 
2010; Evropski parlament, 2015 v Skubic Ermenc in Breznikar, 2020). 

Namen izobraževanja na daljavo v času epidemije covida-19 je bil  
ohraniti stik učeče se populacija z vzgojno-izobraževalnim področjem in vsebinami 
znotraj le-tega, vzdrževati do sedaj doseženo raven znanja pri učencih, spodbuditi 
učence k doseganju ciljev v skladu z učnimi načrti in jih ob tem spodbujati k 
proaktivnemu delovanju ter skrbi za svoje znanje in razvoj (Strokovna navodila za 
ravnatelje in ravnateljice osnovnih šol, 2020, str. 2). 

Izobraževanje na daljavo je prineslo spremembe v vlogi učiteljev, učencev, učne vsebine 
in učnega okolja. Spremenjena vloga učiteljev je od njih zahtevala poglabljanje oziroma 
pridobivanje novih znanj in kompetenc za uporabo IKT v izobraževanju. Ključno je bilo 
zagotoviti dostopnost vsebin vsem učencem in jih prilagoditi potrebam posameznikov ter 
presoditi, katere vsebine iz učnega načrta so sploh primerne za poučevanje na daljavo. 
Pri tem je moral biti učitelj pozoren na posebne potrebe učencev in jih upoštevati pri 
oblikovanju učnih gradiv, načrtovanju in izvajanju pouka na daljavo. Učno okolje se je 
spremenilo in v celoti postalo odvisno od tehnologije, za kar so bile potrebne ustrezne 
digitalne spretnosti in kompetence za smiselno uporabo IKT s strani vseh udeleženih v 
procesu izobraževanja na daljavo. Učenci so bili soočeni z novimi oblikami učenja in 
spremenjeno obliko druženja. Pokazali so se tudi neenaki pogoji za delo od doma in 
(predvsem pri mlajših učencih) večja odvisnost od staršev ter odsotnost takojšnje pomoči 
in povratne informacije s strani učiteljev ali vrstnikov (Kustec idr., 2020). Izobraževanje 
na daljavo je zato od učiteljev in drugih strokovnih delavcev zahtevalo veliko mero 
individualizacije pouka za doseganje pravičnosti, zmanjševanje razlik med učenci in 
doseganje uspeha učencev (Medveš, 2020).  

Krajnčeva idr. (2020) opozarjajo, da se je treba zavedati, da je cilj izobraževanja podpreti 
učence na vseh področjih – kognitivnem, socialnem in čustvenem. V času izobraževanja 
na daljavo pa je bila večina ciljev kognitivno usmerjenih, zato je treba po vrnitvi v šolo 
upoštevati razlike in primanjkljaje učencev, ki so se pojavili na socialnem in čustvenem 
področju.  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo je po prvem valu epidemije covida-19 (junija 2020) 
pripravil raziskavo, katere rezultati nakazujejo, da so na področju izobraževanja na 
daljavo še potrebne določene spremembe in aktivnosti (Kustec idr., 2020, str. 17): 

− »Usposabljanje učiteljev in ravnateljev za izvajanje pouka na daljavo. 

− Zagotavljanje opreme za učitelje in učence. 

− Vzpostavitev enotnih komunikacijskih kanalov do učencev oziroma dijakov na 
šolah v primeru izvajanja pouka na daljavo. 

− Zagotovitev natančno dogovorjenega načina komunikacije učiteljev z učenci 
oziroma dijaki. 

− Opredelitev delovanja strokovnih organov šole v primeru pouka na daljavo. 

− Vzpostavitev drugačne organizacije pouka na daljavo, kot je organizacija pouka v 
šoli (drugačen urnik). 

− Izdelava nabora vsebin iz učnih načrtov, ki so primerne za pouk na daljavo, in s 
tem povezano doseganje ciljev in standardov znanja. 

− Kontinuirano zagotavljanje povratne informacije o doseganju ciljev ter preverjanje 
znanja v času izvajanja pouka na daljavo ter skrbno načrtovanje in izvajanje 
ocenjevanja. 

− Povečanje podpore učencem oziroma dijakom, ki sami zaradi različnih razlogov 
ne zmorejo slediti pouku na daljavo.«  

V času epidemije covida-19 je na daljavo potekalo tudi izvajanje DSP. Nalogi izvajalcev 
DSP v času izobraževanja na daljavo sta bili vzpostavitev stika z učenci na daljavo in 
nudenje dodatne strokovne pomoči v skladu z individualiziranim programom. Tudi v času 
izobraževanja na daljavo je bilo treba načrtovati in izvajati dejavnosti za premagovanje 
primanjkljajev, ovir in motenj ter krepitev močnih področij učencev. Pri tem je bilo treba 
izhajati iz posebnih potreb učencev, ki se lahko kažejo na različnih področjih, kot na 
primer:  

− gibalno področje (fina motorika, groba motorika, grafomotorika, koordinacija itd.);  

− področje zaznavanja (slušno, vidno, tipno, vestibularno itd.); 

− govorno-jezikovno področje; 

− izvršilno funkcioniranje (pozornost in koncentracija, pomnjenje, načrtovanje itd.); 

− področje šolskih veščin (branje, pisanje, matematične veščine itd.); 

− samostojnost; 

− čustvovanje; 

− vedenje. 

Marsikateremu OPP je izvajalec DSP pomembna oseba na šoli, na katero se lahko obrne, 
ko potrebuje podporo. Zato je bilo v času izobraževanja na daljavo še toliko bolj 
pomembno, da otrok ohrani stik s to osebo. Izvajalec DSP je lahko učencem nudil pomoč 
pri premagovanju primanjkljajev, motenj in ovir, mu nudil podporo pri učni vsebini, 
pomagal premostiti strahove ali težave prek različnih komunikacijskih kanalov z uporabo 
različnih metod, pristopov in strategij ob uporabi IKT.  



10 
 

Pomembna sta tudi sodelovanje s starši in timsko delo z učitelji in razredniki, s katerimi 
se izvajalci DSP sproti dogovarjajo o prilagoditvah in pripravi gradiv za posameznega 
učenca (Košnik idr., 2020). Odsotnost, zmanjšanje in sprememba načina izvajanja DSP 
lahko ima negativen vpliv OPP in lahko vodi v nazadovanje. Zato sta ključnega pomena 
vzpostavitev ustreznega načina izvajanja DSP na daljavo in timsko delo vseh, ki 
sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju OPP (učencev, staršev, izvajalcev DSP, učiteljev, 
drugih strokovnih delavcev) (Frederick idr., 2020). 

Glede izvajanja DSP na daljavo je bilo svetovano, da se OPP ne obremenjuje z dodatnim 
delom in da naj se pri načrtovanju in pripravi vsebin za učence vključuje čim več 
življenjskih situacij, učenja strategij za samostojno učenje in organizacijo, reševanja 
didaktičnih interaktivnih vaj in iger, spodbujanja gibanje, sprostitve, razvijanja socialnih in 
organizacijskih spretnosti. Poudarjen je bil tudi pomen kakovostne povratne informacije s 
predlogi za izboljšavo (Košnik idr., 2020). Pomembno je bilo tudi prilagajanje učnega 
gradiva za izobraževanje na daljavo glede na individualne potrebe učencev (Petretto idr., 
2020). 

Po podatkih raziskave Rupnik Vecove idr. (2020) so izvajalci DSP cilje, opredeljene v IP, 
realizirali zelo različno. Največ pozornosti so namenili predvsem potrebam učencev in 
pomoči, ki so jo potrebovali pri šolskih nalogah. Poleg tega so učenci potrebovali pomoč 
pri prilagajanju učnih gradiv, veliko spodbud in motiviranja, pogovore o počutju in težavah 
ter pomoč pri organizaciji učenja in načrtovanju ciljev.  
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2.4 IZZIVI, PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI IZOBRAŽEVANJA NA 
DALJAVO 

Izobraževanje na daljavo s seboj prinaša veliko izzivov in težav, s katerimi so se v času 
epidemije soočali učitelji, učenci in drugi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Prav tako pa ima tak način izobraževanja nekatere prednosti, ki jih je treba prepoznati in 
upoštevati tudi pri običajnem izvajanju vzgoje in izobraževanja v šoli.  

Za premagovanje izzivov in težav, vezanih na izobraževanje na daljavo, so ključni 
sodelovanje vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces (učitelji, učenci, starši, 
vodstvo šole, itd.) podpora odrasle osebe, pozitivna stališča vseh vključenih do 
izobraževanja, pozitivna šolska in domača klima, pozitivni odnosi med vrstniki itd. (Page 
idr., 2021). Pomembno pa je tudi upoštevanje zapletenega odnosa med tehnologijo in 
izobraževanjem, saj lahko sodobna tehnologija pripomore k procesu izobraževanja le, če 
so pri tem upoštevana sodobnejša pojmovanja učenja, vloge učiteljev in učencev ter 
osredotočenost na razvoj višjih kognitivnih procesov (Kepic Mohar in Kovač, 2021).  

V procesu izobraževanja na daljavo se lahko udeleženi soočajo z ovirami, ki jih Medárová 
idr. (2012) razvrščajo v naslednje skupine, ki pa se lahko med seboj prepletajo: 

− konceptualne ovire, ki so vezane na nerazumevanje koncepta izobraževanja na 
daljavo in njegovih značilnosti ter neustreznost izvedbe izobraževanja glede na 
potrebe udeležencev; 

− organizacijske ovire, ki so vezane na nedostopnost in nezadostnost virov 
informacij, neustrezno izvajanje vodstvenih funkcij in slabo komunikacijo med 
udeleženimi v procesu izobraževanja, pomanjkljivo ali neustrezno načrtovanje in 
evalvacijo izobraževanja, v smislu neustreznosti vsebin v skladu s ciljnim 
občinstvom in potrebami organizacije; 

− tehnične ovire, ki zajemajo težave s strojno in programsko opremo, internetno 
povezavo, izobraževalnimi mediji, pomanjkanje tehnične podpore in zanemarjanje 
tehničnih posodobitev; 

− ovire, vezane na človeške vire, pa zajemajo negativna stališča posameznikov do 
izobraževanja na daljavo in orodij, ki to omogočajo, težave v komunikaciji in 
pomanjkanje sodelovanja med vodstvom, razvijalci programov, tehničnim 
osebjem, učitelji, učenci itd., nemotiviranost in nepoznavanje ter neusposobljenost 
za učenje in poučevanje ter pomanjkljive spretnosti za uporabo IKT.  
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Mnogi avtorji v svojih prispevkih omenjajo različne prednosti, izzive in pomanjkljivosti 
izobraževanja na daljavo z vidika učencev (tabela 1) in učiteljev (tabela 2) (povzeto po 
Bregar idr., 2020; Carnahan in Fulton, 2013; Chambers idr., 2016; Daniel, 2020; 
Gabršček, 2021; Gartner, 2019; Debevc in Šmitek, 2002; Oliveira idr., 2018; Page idr., 
2021; Rugelj, 2007; Smith, 2020; Steed idr., 2021; Strokovna navodila za ravnatelje in 
ravnateljice osnovnih šol, 2020). 

Tabela 1: Prednosti, izzivi in pomanjkljivosti izobraževanja na daljavo z vidika učencev 

UČENCI 

PREDNOSTI IZZIVI IN POMANJKLJIVOSTI 

Možnost izobraževanja, ki v tradicionalnih 
okoliščinah ne bi bilo izvedljivo (npr. v času 

izrednih razmer, kot je epidemija). 

Pomanjkanje discipline, neupoštevanje 
spletnega bontona, dojemanje učenja na 

daljavo kot zabave. 

Večja fleksibilnost in avtonomija v času in 
kraju učenja. 

Neprilagojenost metod, strategij in vsebin 
posebnim potrebam učenca. 

Prilagajanje tempa dela lastnim 
zmožnostim. 

Pomanjkanje motivacije. 

Izbira zaporedja predelovanja vsebin. 
Pomanjkljivo razvite samoregulacijske 

spretnosti učenja (učne navade, 
obvladovanje časa). 

Ponoven ogled vsebin, objavljenih na 
spletu. 

Negativna stališča do izobraževanja na 
daljavo. 

Razvoj novih znanj in spretnosti. Sprememba rutine. 

Izboljšanje informacijske pismenosti in 
razvoj digitalnih kompetenc. 

Odsotnost neposrednega stika z učitelji in 
sošolci. 

Dostop do raznolikih informacij. Odsotnost takojšnje povratne informacije. 

Lažji in hitrejši dostop do informacij. Manj strukturirano učno okolje. 

Preprostejše prilagajanje vsebin posebnim 
potrebam učencev (oblika zapisa, razmiki, 

povečava itd.). 

Učitelj ni ves čas prisoten. 

Povečanje neenakosti med učenci zaradi 
razlik v domačem okolju, količini in 

kakovosti pomoči. 

 

V tabeli 1 smo zajeli izzive, s katerimi so se soočali vsi učenci. V nadaljevanju pa so 
podrobneje predstavljeni izsledki raziskav in prispevkov, v katerih so avtorji raziskovali 
izzive izobraževanja na daljavo pri OPP.  

Epidemija covida-19 je nekatere OPP (predvsem tiste, ki imajo težave s prilagajanjem na 
spremembe) postavila pred velike izzive, kot so tesnoba zaradi nenadne zaprtosti, 
nepredvidljive prihodnosti (Fontanesi idr., 2020 v Page idr., 2021), drugačen način 
izobraževanja, sprememba okolja in urnika itd. (Page, 2021). Zaprtje šol in drugih 
vzgojnih institucij je za učence pomenilo spremembo vsakodnevnih rutin. Tako 
pomembne spremembe zahtevajo posebno načrtovanje, zlasti za OPP, ki so močno 
odvisni od rutine in strukture ter imajo lahko tudi težave pri razumevanju situacije, ukrepov 
in odločitev, ki jih je bilo treba sprejeti ob pojavu covida-19 (Macaroglu-Akgul, 2012, v 



13 
 

Yucesoy Ozkan idr., 2020). Skupaj s pandemijo se je pojavila tudi potreba po pridobivanju 
novih veščin, kot so čiščenje rok z razkužilom, ustrezen postopek umivanja rok, 
ohranjanje socialne distance, nošenje mask itd. Na podlagi teh novonastalih potreb so bili 
individualiziranim izobraževalnim načrtom oziroma IP dodani tudi novi cilji, učitelji in starši 
pa so te veščine začeli učiti svoje učence ali otroke (Yucesoy Ozkan idr., 2020). V 
namene lažjega razumevanja razmer je bilo na spletu objavljenih več videoposnetkov, 
zgodb, infografik itd., s katerimi je bilo učencem mogoče pojasniti in konkretizirati 
situacijo, v kateri smo se znašli. 

Page idr. (2021) so v svoji raziskavi evidentirali izzive, vezane na učenje in poučevanje 
OPP. Učitelji, ki poučujejo OPP, so poročali, da so se učenci v času izobraževanja na 
daljavo soočali s težavami z dostopom do učnih pripomočkov in gradiv (računalnik in 
primerna računalniška oprema, tiskalnik, kakovostna internetna povezava itd.), uporabo 
tehnoloških orodij za izobraževanje na daljavo, spremembo rutine. Po njihovem mnenju 
pa se je povečalo tudi tveganje socialne izolacije in pojavilo zaostajanje v usvajanju učne 
snovi. Tovrstno učenje namreč zahteva visoko stopnjo samoregulacijskih in 
metakognitivnih spretnosti, motivacijo za učenje (Bradley idr., 2017 v Börnert-Ringleb idr., 
2021) ter ustrezno razvitost izvršilnih funkcij (spomin, pozornost itd.), ki so pri OPP 
velikokrat šibko področje. Bolj je poudarjeno tudi samostojno delo učencev, zaradi česar 
so prišle še bolj do izraza razlike v sposobnostih, motivaciji in učnih navadah (Medveš, 
2020). Pri nekaterih OPP pa se je v času izobraževanja na daljavo poleg akademskega 
nazadovanja pojavilo tudi čustveno-vedenjsko nazadovanje (Depuydt, 2020). 

Starši OPP, vključenih v inkluzivno izobraževanje v rednih osnovnih šolah v Turčiji, so 
poročali tudi o spremembah spalne rutine in pridobivanju telesne teže učencev (Yazcayir 
in Gurgur, 2021).  
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Tabela 2: Prednosti, izzivi in pomanjkljivosti izobraževanja na daljavo z vidika učiteljev 

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI 

PREDNOSTI IZZIVI IN POMANJKLJIVOSTI 

Možnost izobraževanja, ki v 
tradicionalnih okoliščinah ne bi bilo 

izvedljivo (npr. v času izrednih razmer, 
kot je epidemija) 

Pomanjkljivo znanje in spretnosti s 
področja izobraževanja na daljavo, 
uporabe IKT, strojne in programske 

opreme. 

Možnost prikaza abstraktnih vsebin s 
pomočjo videov, animacij, simulacij itd. 

Manj nadzora nad delom učencev. 

Možnosti prilagajanja učnih pristopov 
posameznikovim potrebam. 

Neodzivnost učencev. 

Vpeljevanje sodobnih pedagoških 
pristopov in inoviranje pedagoškega 

procesa. 

Tehnološke težave (odsotnost 
tehnološke opreme, neustrezna 

tehnološka oprema, manj zmogljiva 
internetna povezava). Lažje motiviranje učencev. 

Izboljšanje informacijske pismenosti in 
razvoj digitalnih kompetenc. 

Negativna stališča do izobraževanja na 
daljavo. 

Lažji in hitrejši dostop do informacij. 
Neuspešno sledenje ciljem, načrtovanim 

v IP. 

Lažje, bolj odprto in pogostejše 
sodelovanje s starši prek telefonskih 

klicev, videokonferenc ipd. 

Težave z usklajevanjem dela in skrbjo za 
družino, lastne otroke. 

Pomanjkanje podpore in vodenja. 
Možnost interdisciplinarnega učenja in 

medpredmetnega povezovanja. 

 

V tabeli 2 so predstavljeni izsledki nekaterih raziskav, ki so proučevale izzive 
izobraževanja na daljavo z vidika pedagoških delavcev. V nadaljevanju pa so 
predstavljeni natančnejši izsledki nekaterih raziskav, ki so proučevale tovrstne izzive.  

Težave in izzivi pa so bili prisotni tudi na strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev, saj 
so se morali poleg izvajanja izobraževanja na daljavo soočati tudi z osebnimi težavami. 
Kranjc idr. (2020) poudarjajo, da so se učitelji spoprijemali s težavami na zasebnem 
področju, negotovostjo, skrbjo za lastno zdravje, skrbjo za družinske člane, povečano 
stopnjo obremenitve in stresa itd. Do podobnih izsledkov so v svoji raziskavi prišli tudi 
Steed idr. (2020), omenjajo pa še finančne skrbi, povezane z epidemijo. 

Avtorji raziskave, v katero je bilo vključenih 221 strokovnih delavcev s področja vzgoje in 
izobraževanja OPP (strokovnjaki za zgodnjo obravnavo, logopedi, delovni terapevti, 
psihologi, vedenjski specialisti itd.) iz Združenih držav Amerike, so prišli do spoznanja, da 
so se respondenti najpogosteje soočali s pomanjkanjem neposredne interakcije ter 
smernic in virov pomoči, tehnološkimi težavami s strani učencev in strokovnih delavcev, 
nezmožnostjo zagotavljanja enako kakovostne pomoči vsem učencem, pomanjkanjem 
pomoči učencem s strani staršev ter s težavami prilagajanja vsebin glede na individualne 
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potrebe učencev (Steed idr., 2021). Nekaterim izvajalcev pomoči za OPP pa je izziv 
predstavljalo tudi spodbujanje in motiviranje učencev za aktivno sodelovanje (Page idr., 
2021). Izobraževanje na daljavo je zato od izvajalcev DSP zahtevalo strukturirano 
načrtovanje učnih enot, specialne didaktične strategije in izbiro ustrezne komunikacije 
glede na potrebe posameznika.   

Učitelji in svetovalni delavci v raziskavi so kot izziv poudarili tudi, da v času, ko so 
smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo najbolj potrebovali, teh niso prejeli s strani 
državnih organov (MIZŠ, ZRSŠ). Smernice in priporočila so bila izdana kasneje, ko je bil 
način dela pri večini že vzpostavljen (Kranjc idr., 2020). 

Podatki raziskave, v katero je bilo vključenih 722 specialnih pedagogov iz Nemčije, 
kažejo, da sta glavna napovedovalca uspešnega izobraževanja na daljavo zaznana 
specifična samoučinkovitost specialnih pedagogov ter zadostna podpora s strani 
organizacije. Kot največji izziv pa so udeleženci raziskave izpostavili pomanjkanje 
samoregulacijskih spretnosti pri učencih in pomanjkanje podpore staršev. Avtorji 
poudarjajo potrebo po posebnem usposabljanju na področju digitalnega učenja za 
specialne pedagoge in intervencije na področju digitalnega učenja OPP (Börnert - Ringleb 
idr., 2021). Izvajalci pomoči za OPP pa zaznavajo kot ovire pri uporabi IKT za namene 
poučevanja OPP še pomanjkanje časa, pomanjkljivo znanje za uporabo IKT, 
pomanjkanje oziroma neustrezno IKT-opremo, pomanjkanje tehnične podpore in podpore 
vodstva (Brodin in Lindstrand, 2003). 

64 % (N = 1081) učiteljev in svetovalnih delavcev, vključenih v raziskavo Krajnčeve idr. 
(2020), je v izobraževanju na daljavo prepoznalo prednosti, ki bi lahko pripomogle k 
izboljšanju, dopolnitvi ali izpopolnitvi pouka v živo. Po mnenju avtorjev so se na 
izobraževanje na daljavo lažje prilagodili pedagoški delavci, ki so že bili vključeni v 
izobraževanja o uporabi IKT, in tisti, ki niso bili hkrati obremenjeni s skrbjo za lastne 
šolske ali predšolske otroke. Prednosti izvajanja pomoči OPP na daljavo, ki so jih v 
raziskavi prepoznali Steed idr. (2021), so izboljšanje partnerskega odnosa z družinami 
OPP, več timskega dela in sodelovanja med strokovnjaki, uporaba videokonferenc za 
timske sestanke ter individualizacija pouka na daljavo.  
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Epidemija covida-19 je s seboj prinesla veliko sprememb, med njimi tudi spremembo 
načina vzgoje in izobraževanja, ki sta več mesecev potekala na daljavo. Prav tako je na 
daljavo potekalo izvajanje DSP za OPP, ki so vključeni v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in DSP. Izvajalci DSP so se morali prilagoditi in izvajanje DSP 
preseliti v virtualno okolje. Za to je bila potrebna velika mera fleksibilnosti za 
organizacijske spremembe, prilagajanje metod, oblik in načinov dela za pripravo, 
izvajanje in evalvacijo DSP, učinkovito poznavanje IKT in pripravljenost za pridobivanje 
novih znanj in spretnosti. V Strokovnih navodilih za ravnatelje in ravnateljice osnovnih šol 
(2020) je bilo zapisano, da sta bili nalogi izvajalcev DSP v času izobraževanja na daljavo 
med epidemijo covida-19 vzpostavitev stika z učenci na daljavo ter nudenje podpore in 
pomoči. Ta navodila pa niso zajemala natančnejših usmeritev za izvajanje DSP. Zaradi 
tega so morali izvajalci DSP sami presoditi, kakšen način izvajanja je najprimernejši za 
posameznega učenca, in biti pri izvajanju fleksibilni ter pri tem upoštevati individualne 
značilnosti in potrebe učencev. Pri tem so se soočali z različnimi izzivi in težavami, ki smo 
jih želeli s to raziskavo prepoznati. Ker izobraževanje na daljavo in uporaba IKT s seboj 
prinašata nekatere prednosti za izvajalce DSP in učence, je pomembno, da se te tudi 
evidentirajo in da se presodi smiselnost njihove uporabe v običajnem šolskem okolju. V 
času izobraževanja na daljavo so izvajalci DSP pridobili nove spretnosti, ki smo jih prav 
tako želeli evidentirati v raziskavi in hkrati prepoznati njihove potrebe in želje po dodatnem 
izobraževanju s področja IKT.  

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave so bili usmerjeni na proučevanje izvajanja DSP z vidika izvajalcev DSP v 
času izobraževanja na daljavo med epidemijo covida-19, in sicer na način vzpostavljanja 
stikov z učenci, težave, izzive in prednosti izvajanja DSP na daljavo ter spretnosti, ki so 
jih izvajalci DSP pridobili v času izobraževanja na daljavo, in tiste, ki si jih še želijo 
pridobiti. Cilji se odražajo v naslednjih raziskovalnih vprašanjih: 

R1: Na kakšen način so izvajalci DSP vzpostavili stik z učenci v času izvajanja DSP na 
daljavo?  

R2: Katere prednosti in izzive zaznavajo izvajalci DSP pri izvajanju DSP na daljavo? 

R3: Kaj so se v času izobraževanja na daljavo izvajalci DSP novega naučili in na kakšen 
način ter katera znanja in spretnosti še želijo pridobiti? 
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3.3 METODOLOGIJA 

V raziskavi sta bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda in kvantitativni pristop. 

3.3.1 OPIS VZORCA 

V raziskavi smo uporabili namenski, neslučajnostni način vzorčenja. Vzorec raziskave 
zajema strokovne delavce, izvajalce DSP iz ene izmed mestnih občin v Sloveniji, ki so v 
času epidemije covida-19 izvajali DSP na daljavo. Izvajalci DSP se razlikujejo po poklicu, 
številu let delovne dobe in predhodnem izobraževanju s področja IKT (tabela 3).  

Vzorec zajema 24 (58,3 %) izvajalcev DSP, in sicer 14 specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov s povprečno delovno dobo 13 let, 9 (37,5 %) socialnih pedagogov s 
povprečno delovno dobo 9 let in 1 (4,2 %) logopeda z delovno dobo 11 let. Predhodnih 
izobraževanj s področja rabe IKT je bilo deležnih 5 (20,8%) izvajalcev DSP, 19 (79,2 %) 
pa jih pred izvajanjem DSP ni bilo deležnih tovrstnih izobraževanj (tabela 3).  

Tabela 3: Struktura vzorca 

 
Predhodno 

izobraževanje 

Število let 
delovne 

dobe 
Skupaj  

DA NE M (SD) 

Poklic 
izvajalca 

DSP 

specialni in 
rehabilitacijski 

pedagog 

f 4 10 
13,07 (8,75) 

14 

f % 28,6 71,4 58,3 

socialni pedagog 
f 0 9 

7,50 (7,29) 

9 

f % 0,0 100,0 37,5 

logoped 
f 1 0 

11,00 (0) 
1 

f % 100,0 0,0 4,2 

Skupaj 
f 5 19 

10,89 (8,31) 

24 

f % 20,8 79,2 100 
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3.3.2 OPIS INSTRUMENTARIJA 

Vprašalnik je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov.  

Prvi sklop je sestavljen iz treh vprašanj, vezanih na demografske podatke (poklic izvajalca 
DSP, število let delovne dobe in predhodno izobraževanje s področja rabe IKT).  

Drugi vsebinski sklop zajema vprašanje, vezano na način vzpostavitve stika in 
komunikacije z učenci v času izvajanja DSP na daljavo. Respondenti so označili 
pogostost uporabe načinov komunikacije z učenci (z nobenim učencem, z nekaterimi 
učenci, z večino učencev, z vsemi učenci).  

Tretji sklop zajema trditve, vezane na izzive (neposredno delo z učenci, uporabo IKT, 
organizacijo in informiranost, sodelovanje ter pripravo, izvajanje in evalvacijo DSP), in 
prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika izvajalcev DSP in učencev. Na vprašanje, ki 
se je nanašalo na izzive pri neposrednem delu z učenci, so respondenti odgovarjali z 
naslednjimi odgovori: nihče od učencev, nekateri učenci, večina učencev, vsi učenci, 
glede na pogostost pojavljanja izzivov. Pri ostalih vprašanjih so se opredelili, ali trditev 
zanje drži ali ne drži. Vprašanji, vezani na prednosti izvajanja DSP na daljavo, sta bili 
odprtega tipa.  

Četrti sklop vprašanj pa je vezan na pridobivanje novih spretnosti s področja 
izobraževanja na daljavo ter smiselnost uporabe IKT pri izvajanju DSP v šoli. Ta sklop 
zajema vprašanje, pri katerem so respondenti označili pogostost uporabe načinov 
pridobivanja novih informacij (nikoli, redko, pogosto). Ostala vprašanja, vezana na 
prednosti izvajanja DSP na daljavo, pridobivanje novih znanj in uporabo le-teh pri 
običajnem izvajanju DSP ter potrebo po nadaljnjem izobraževanju, so bila odprtega tipa. 

3.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Za namen raziskave smo oblikovali vprašalnik, ki smo ga po predhodnem dogovoru 
posredovali respondentom. Izpolnjevanje vprašalnika je potekalo na spletni platformi. 
Zbiranje podatkov je potekalo anonimno. Spletni vprašalnik je bil aktiven 14 dni.  

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene v raziskavi s pomočjo vprašalnika, smo uredili in obdelali z 
računalniškim programom za statistično analizo SPSS.  

− Za opis značilnosti zbranih podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko 
(absolutne in relativne frekvence, srednje vrednosti in mere razpršenosti). 

− Odgovore na odprta vprašanja smo analizirali z metodo analize vsebine. 
Analizirane odgovore smo kodirali in kategorizirali v smiselne vsebinske kategorije.  

Podatke smo predstavili s pomočjo frekvenčnih in strukturnih tabel ter grafikonov, ki smo 
jih pripravili s pomočjo programa Microsoft Excel.  
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3.4 ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

3.4.1 NAČIN VZPOSTAVLJANJA STIKA Z UČENCI V ČASU IZVAJANJA DSP NA 
DALJAVO 

R1: Na kakšen način so izvajalci DSP vzpostavili stik z učenci v času izvajanja DSP 
na daljavo? 

Na začetku raziskave nas je zanimalo, na kakšen način so izvajalci DSP vzpostavili stik 
in komunicirali z učenci v času izvajanja DSP na daljavo (posredovanje gradiv za 
samostojno delo, komunikacija prek telefonskega pogovora, videokonferenc, spletnih 
okolij in socialnih omrežij).  

V tabeli 4 so predstavljeni načini komunikacije glede na število let delovne dobe izvajalcev 
DSP in predhodno izobraževanje s področja IKT.  

Respondente smo zaradi boljše preglednosti rezultatov razdelili v dve skupini, in sicer 
glede na število let delovne dobe na osnovi mediane. Skupino respondentov z manj kot 
9,5 leta delovne dobe smo poimenovali mlajši, tiste z več kot 9,5 leta delovne dobe pa 
starejši. 

Iz podatkov, pridobljenih z vprašalnikom, je mogoče razbrati (tabela 4), da so se izvajalci 
DSP posluževali kombinacije sinhrone in asinhrone komunikacije z učenci. Najpogosteje 
so z učenci komunicirali prek videokonferenc. 14 (58 %) izvajalcev je prek videokonferenc 
komuniciralo z večino učencev, 10 (42 %) izvajalcev pa z vsemi učenci. Redkeje so 
učencem posredovali učno gradivo za samostojno delo, z učenci komunicirali prek 
telefonskega pogovora ter uporabljali spletna okolja in spletne učilnice. Najredkeje so za 
komunikacijo z učenci uporabljali socialna omrežja, saj je večina (79 %) odgovorila, da 
socialnih omrežij ni uporabljala z nobenim učencem, 21 % pa jih je uporabljalo z 
nekaterimi učenci. Kot omenjajo tudi Rupnik Vecova idr. (2020), je hibridni način, ki je 
kombinacija sinhrone in asinhrone komunikacije, v novejšem času pogosta praksa.  
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Tabela 4: Načini komunikacije z učenci v času izvajanja DSP na daljavo 

  Delovna doba Predhodno 
izobraževanje 

mlajši  starejši  skupaj DA NE skupaj 

p
o

s
re

d
o

v
a

n
je

 g
ra

d
iv

 z
a
 

s
a
m

o
s

to
jn

o
 d

e
lo

 
 

z nobenim 
učencem 

f 0 3 3 0 3 3 

f % 0,0 25,0 12,5 0,0 15,8 12,5 

z nekaterimi 
učenci 

f 11 5 16 2 14 16 

f % 91,7 41,7 66,7 40,0 73,7 66,7 

z večino učencev f 1 2 3 2 1 3 

f % 8,3 16,7 12,5 40,0 5,3 12,5 

z vsemi učenci f 0 2 2 1 1 2 

f % 0,0 16,7 8,3 20,0 5,3 8,3 

skupaj f 12 12 24 5 19 24 

f % 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

te
le

fo
n

s
k
i 
p

o
g

o
v

o
r z nobenim 

učencem 
f 3 1 4 0 4 4 

f % 25,0 8,3 16,7 0,0 21,1 16,7 

z nekaterimi 
učenci 

f 9 9 18 4 14 18 

f % 75,0 75,0 75,0 80,0 73,7 75,0 

z večino učencev f 0 2 2 1 1 2 

f % 0,0 16,7 8,3 20,0 5,3 8,3 

skupaj f 12 12 24 5 19 24 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

v
id

e
o

k
o

n
fe

re
n

c

e
  

z večino učencev f 7 7 14 2 12 14 

f % 58,3 58,3 58,3 40,0 63,2 58,3 

z vsemi učenci f 5 5 10 3 7 10 

f % 41,7 41,7 41,7 60,0 36,8 41,7 

skupaj f 12 12 24 5 19 24 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

s
p

le
tn

a
 o

k
o

lj
a
 

z nobenim 
učencem 

f 4 4 8 2 6 8 

f % 33,3 33,3 33,3 40,0 31,6 33,3 

z nekaterimi 
učenci 

f 5 6 11 2 9 11 

f % 41,7 50,0 45,8 40,0 47,4 45,8 

z večino učencev f 2 2 4 0 4 4 

f % 16,7 16,7 16,7 0,0 21,1 16,7 

z vsemi učenci f 1 0 1 1 0 1 

f % 8,3 0,0 4,2 20,0 0,0 4,2 

skupaj f 12 12 24 5 19 24 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

s
o

c
ia

ln
a
 

o
m

re
ž
ja

 
 

z nobenim 
učencem 

f 9 10 19 4 15 19 

f % 75,0 83,3 79,2 80,0 78,9 79,2 

z nekaterimi 
učenci 

f 3 2 5 1 4 5 

f % 25,0 16,7 20,8 20,0 21,1 20,8 

skupaj f 12 12 24 5 19 24 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.4.2 PREDNOSTI IN IZZIVI PRI IZVAJANJU DSP NA DALJAVO 

R2: Katere prednosti in izzive zaznavajo izvajalci DSP pri izvajanju DSP na daljavo? 

V času izobraževanja na daljavo so se izvajalci DSP soočali z raznolikimi izzivi, vezanimi 
na neposredno delo z učenci, uporabo IKT pri izvajanju DSP na daljavo, pripravo, 
izvajanjem in evalvacijo DSP, organizacijo in informiranostjo, sodelovanjem. V 
nadaljevanju so predstavljeni rezultati po posameznih področjih.  

 

Izzivi, vezani na neposredno delo z učenci  

Najprej nas je zanimalo, s katerimi izzivi, vezanimi na neposredno delo z učenci, so se 
izvajalci DSP soočali v času izvajanja DSP na daljavo. V tabeli 5 so predstavljeni odgovori 
respondentov.  

Tabela 5: Izzivi, vezani na neposredno delo z učenci v času izvajanja DSP na daljavo 

  
Nihče 

od 
učencev 

Nekateri 
učenci 

Večina 
učencev 

Vsi 
učenci 

Skupaj 

Učenci so bili nespretni pri 
uporabi programov za 

komunikacijo. 

f 2 19 3 0 24 

f % 8 79 13 0 100 

Učenci so bili nespretni pri 
uporabi programov za reševanje 

nalog. 

f 3 19 2 0 24 

f % 13 79 8 0 100 

Učenci niso imeli ustreznih 
prostorskih pogojev za 

nemoteno sodelovanje pri DSP. 

f 3 18 3 0 24 

f % 13 75 13 0 100 

Učenci so potrebovali prisotnost 
staršev pri urah DSP. 

f 5 19 0 0 24 

f % 21 79 0 0 100 

Učenci niso bili motivirani za 
sodelovanje pri DSP na daljavo. 

f 1 23 0 0 24 

f % 4 96 0 0 100 

Učenci se niso odzivali na klice, 
sporočila in vabila na 

videokonference. 

f 6 18 0 0 24 

f % 25 75 0 0 100 

Učenci niso upoštevali 
spletnega bontona. 

f 7 17 0 0 24 

f % 29 71 0 0 100 

Učenci so potrebovali več 
pomoči pri šolskih obveznostih 

in zato nisem uspel/-a slediti 
ciljem in vsebinam, načrtovanim 

v IP. 

f 0 4 17 3 24 

f % 0 17 71 13 100 

Učenci na videokonferencah 
niso želeli vklopiti kamere. 

f 6 18 0 0 24 

f % 25 75 0 0 100 

Učenci na videokonferencah 
niso želeli vklopiti mikrofona. 

f 22 1 0 0 24 

f % 96 4 0 0 100 
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Pri neposrednem izvajanju DSP z učenci na daljavo so se izvajalci DSP najpogosteje 
soočali z izzivom, da so učenci potrebovali več pomoči pri šolskih obveznostih in zato 
niso uspeli slediti ciljem in vsebinam, načrtovanim v IP, saj se jih je kar 71 % s tem izzivom 
soočalo pri večini učencev in 13 % pri vseh učencih. Večina se je le pri nekaterih učencih 
soočala z nespretnostjo uporabe programov za komunikacijo (79 %) in programov za 
reševanje nalog (79 %), neustreznimi prostorskimi pogoji učencev (75 %), potrebo po 
prisotnosti staršev pri urah DSP (79 %), nemotiviranostjo učencev (96 %), neodzivnostjo 
na klice, sporočila in vabila na videokonference (75 %), neupoštevanjem spletnega 
bontona (71 %), zavračanjem uporabe kamere (75 %) in mikrofona (4 %) na 
videokonferencah. Eden izmed izvajalcev DSP je pod Drugo zapisal, da se je pri 
nekaterih učencih pojavila težava z internetno povezavo, ki je vplivala na kakovost 
izvajanja DSP. O podobnih izzivih pri delu z OPP na daljavo, kot so težave z dostopnostjo 
in uporabo tehnoloških orodij za izobraževanje na daljavo, poročajo tudi Page idr. (2021).  

 

Izzivi, vezani na uporabo IKT  

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati, pri katerih so izvajalci DSP izrazili strinjanje ali 
nestrinjanje z izzivi, vezanimi na uporabo IKT v času izvajanja DSP na daljavo.  

Tabela 6: Izzivi, vezani na uporabo IKT v času izvajanja DSP na daljavo 

  DRŽI NE DRŽI Skupaj 

Imel/-a sem težave z internetno povezavo. 
f 12 12 24 

f % 50 50 100 

Nisem imel/-a stalnega dostopa do osebnega 
računalnika. 

f 2 22 24 

f % 8 92 100 

Nisem imel/-a ustrezne računalniške opreme. 
f 6 18 24 

f % 25 75 100 

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati programov za 
komunikacijo. 

f 4 20 24 

f % 17 83 100 

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati spletnih strani 
in programov z interaktivnimi vsebinami. 

f 7 17 24 

f % 29 71 100 

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati programov za 
pripravo lastnih vsebin za učence. 

f 8 16 24 

f % 33 67 100 

 

Pri uporabi IKT za izvajanje DSP na daljavo se je polovica izvajalcev DSP, vključenih v 
raziskavo, soočala s težavami z internetno povezavo (50 %), približno tretjini sta izziv 
predstavljala pomanjkanje znanja za učinkovito uporabo programov za pripravo lastnih 
vsebin za učence (33 %) ter učinkovita raba spletnih strani in programov za interaktivne 
vsebine (29 %). 25 % sodelujočih ni imelo ustrezne računalniške opreme, 17 % pa je izziv 
predstavljala uporaba programov za komunikacijo. Le 8 % izvajalcev DSP pa ni imelo 
dostopa do osebnega računalnika.  
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Izzivi, vezani na pripravo, izvajanje in evalvacijo DSP 

V tabeli 7 so predstavljeni odgovori izvajalcev DSP, vezani na naslednje vprašanje v 
raziskavi, ki je preverjalo pojavnost izzivov pri pripravi, izvajanju in evalvaciji DSP na 
daljavo. 

Tabela 7: Izzivi, vezani na pripravo, izvajanje in evalvacijo DSP v času izvajanja DSP na daljavo 

  DRŽI NE DRŽI Skupaj 

Za pripravo in izdelavo učnih gradiv za učence na 
daljavo sem potreboval/-a več časa kot pri 

običajnem izvajanju DSP. 

f 22 2 24 

f % 92 8 100 

Za neposredno delo z učenci na daljavo sem 
potreboval/-a več časa kot pri običajnem izvajanju 

DSP. 

f 16 8 24 

f % 67 33 100 

Imel/-a sem težave z iskanjem spletnih vsebin in 
gradiv, primernih za posameznega učenca. 

f 11 13 24 

f % 46 54 100 

Imel/-a sem premalo znanja in izkušenj za 
ustvarjanje lastnih gradiv. 

f 14 10 24 

f % 58 42 100 

Imel/-a sem težave s konkretnim ponazarjanjem 
vsebin učencem. 

f 19 5 24 

f % 79 21 100 

Pri izvajanju DSP na daljavo sem bil/-a manj 
ustvarjalna kot pri običajnem izvajanju DSP. 

f 12 12 24 

f % 50 50 100 

Izvajanje DSP na daljavo mi je povzročalo več 
stresa kot običajno izvajanje DSP. 

f 21 3 24 

f % 88 13 100 

 

Rezultati kažejo, da je 92 % izvajalcev DSP za pripravo in izdelavo učnih gradiv za učence 
na daljavo potrebovalo več časa kot pri običajnem izvajanju DSP v šoli. Več časa so 
potrebovali tudi za neposredno delo z učenci (67  %). 92 % mlajših izvajalcev DSP 
poroča, da jim je izvajanje na daljavo povzročalo več stresa kot običajno izvajanje DSP, 
o čemer so poročali tudi udeleženci raziskave Steeda idr. (2021), medtem ko se je s 
povečanim stresom soočalo 83 % starejših izvajalcev DSP. 79 % izvajalcev DSP je imelo 
težave z iskanjem načinov konkretnega ponazarjanja abstraktnih vsebin učencem na 
daljavo.               58 % se jih je soočalo s pomanjkanjem znanja in izkušenj za ustvarjanje 
lastnih gradiv, 46 % pa z iskanjem spletnih vsebin in gradiv, primernih za posameznega 
učenca. Polovici je izziv predstavljalo pomanjkanje ustvarjalnosti, medtem ko se polovica 
s tem izzivom ni soočala.  

V grafu 1 je predstavljen odstotek strinjanja (DRŽI) s pojavnostjo izzivov, vezanih na 
uporabo IKT pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji DSP na daljavo, glede na delovno 
dobo izvajalcev DSP (mlajši, starejši). Povzamemo lahko, da so se z večino izzivov 
pogosteje soočali starejši izvajalci DSP.  
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Graf 1: Strinjanje s pojavnostjo izzivov, vezanih na uporabo IKT, glede na delovno dobo izvajalcev DSP 
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Izzivi, vezani na organizacijo in informiranost  

V nadaljevanju nas je zanimalo, s katerimi izzivi v povezavi z organizacijo in 
informiranostjo so se soočali izvajalci DSP. Rezultati so predstavljeni v tabeli 8.  

Tabela 8: Izzivi, vezani na organizacijo in informiranost v času izvajanja DSP na daljavo 

  DRŽI NE DRŽI Skupaj 

Nisem imel/-a ustreznih prostorskih pogojev za 
delo. 

f 10 14 24 

f % 42 58 100 

S strani državnih organov nisem prejel/-a dovolj 
informacij in smernic o načinu izvajanja DSP na 

daljavo. 

f 17 7 24 

f % 71 29 100 

Učitelji/razredniki me niso obveščali o 
spremembah urnika. 

f 11 13 24 

f % 46 54 100 

Vodstvo šole mi ni omogočilo dostopa do spletnih 
okolij. 

f 1 23 24 

f % 4 96 100 

Učitelji mi niso omogočili dostopa do njihovih 
vsebin in obveznosti učencev. 

f 6 18 24 

f % 25 75 100 

Težje sem usklajeval/-a urnik z ostalimi 
obveznostmi učencev. 

f 17 7 24 

f % 71 29 100 

Težje sem usklajeval/-a delo in osebne obveznosti. 
f 18 6 24 

f % 75 25 100 

 

Rezultati kažejo, da so se na področju organizacije in informiranosti izvajalci DSP 
najpogosteje soočali z izzivom usklajevanja dela in osebnih obveznosti (75 %). O 
soočanju s tem izzivom je poročalo 92 % mlajših in 58 % starejših izvajalcev DSP. Z izzivi 
usklajevanja urnika z ostalimi obveznostmi učencev in pomanjkanjem informacij in 
smernic o načinu izvajanja DSP na daljavo s strani državnih organov se jih je soočalo            
71 %. 46 % izvajalcev DSP učitelji in razredniki niso obveščali o spremembah urnika, kot 
so tehniški dnevi, naravoslovni dnevi, kulturni dnevi, dnevi brez računalnika itd. 42 % jih 
ni imelo ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje DSP na daljavo (miren prostor, z 
ustrezno opremo). Četrtini izvajalcev DSP učitelji niso omogočili dostopa do njihovih učnih 
vsebin in gradiv ter obveznosti (nalog, ocenjevanj) učencev. Le 4 % pa vodstvo ni 
omogočilo dostopa do spletnih okolij za izvajanje izobraževanja na daljavo.  

O podobnih izzivih, predvsem glede usklajevanja dela in zasebnega področja ter 
pomanjkanja informacij in smernic za izobraževanje na daljavo s strani države, so 
poročali tudi avtorji raziskave, v kateri je sodelovalo 1081 učiteljev in svetovalnih delavcev 
z osnovnih in srednjih šol (Kranjc idr., 2020). V raziskavi so izvajalci pomoči za OPP 
poročali o povečani stopnji stresa, povezanega z delom, epidemijo in usklajevanjem dela 
z zasebnim življenjem ter s skrbjo za lastno družino (Steed idr., 2021).  
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Izzivi, vezani na sodelovanje  

Izvajalce DSP smo povprašali tudi, ali so v času izvajanja DSP na daljavo redkeje 
sodelovali z učitelji, starši in kolegi oziroma sodelavci. Rezultati so predstavljeni v tabeli 
9. 

Tabela 9: Izzivi, vezani na sodelovanje v času izvajanja DSP na daljavo 

  DRŽI NE DRŽI Skupaj 

Z učitelji/razredniki sem v času izobraževanja na 
daljavo sodelovala redkeje kot v običajnih 

razmerah. 

f 11 13 24 

f % 46 54 100 

S starši sem v času izobraževanja na daljavo 
sodelovala redkeje kot v običajnih razmerah. 

f 0 24 24 

f % 0 100 100 

S kolegi/sodelavci sem v času izobraževanja na 
daljavo sodelovala redkeje kot v običajnih 

razmerah. 

f 3 21 24 

f % 13 88 100 

 

Rezultati kažejo, da se je v času izobraževanja na daljavo sodelovanje med izvajalci DSP 
in starši OPP okrepilo, saj so vsi (100 %) izvajalci DSP v času izobraževanja na daljavo 
s starši sodelovali pogosteje kot v običajnih razmerah. 88 % jih je pogosteje sodelovalo 
tudi s kolegi oziroma sodelavci. 54 % izvajalcev DSP je v času izobraževanja z učitelji in 
razredniki sodelovalo pogosteje, 46 % pa redkeje kot v običajnih razmerah. 

O okrepitvi sodelovanja med sodelavci so poročali tudi intervjuvanci v raziskavi Krajnčeve 
idr. (2020), ki so izpostavili pogostejšo izmenjavo dobrih praks, idej, pripomočkov itd.  

Če povzamemo, so se izvajalci DSP, vključeni v vzorec, soočali z vsemi vrstami izzivov 
oziroma ovir, ki jih definirajo Medárová idr. (2012), in sicer predvsem s tehničnimi (težave 
s strojno in programsko opremo, internetno povezavo, pomanjkanje tehnične podpore 
itd.) in organizacijskimi ovirami (pomanjkanje virov informacij in smernic itd.) ter z ovirami, 
vezanimi na človeške vire (pomanjkljive spretnosti za uporabo IKT idr.), in tudi s 
konceptualnimi ovirami. Rezultati naše raziskave pa lahko potrjujejo izzive, ki so jih 
prepoznali tudi Kranjčeva idr. (2020) ter Steed idr. (2020).  
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Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika izvajalcev DSP 

V teoriji in že opravljenih raziskavah so omenjene mnoge prednosti izobraževanja na 
daljavo. V raziskavi nas je zanimalo, katere prednosti izobraževanja in izvajanja DSP na 
daljavo so zaznali izvajalci DSP z vidika njih samih.  

Na vprašanje, vezano na prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika izvajalcev DSP, je 
odgovorilo 23 udeležencev raziskave. Nekateri so v svoje odgovore zajeli več vidikov 
prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika izvajalcev DSP, zato je skupno število 
odgovorov 45. Odgovore na odprto vprašanje smo kategorizirali v 8 kategorij (novo 
znanje in spretnosti, fleksibilnost urnika, več sodelovanja s starši, sodelavci, učenci, 
odsotnost vožnje med šolami, več ustvarjalnosti in inovativnosti ter fleksibilnost izvajanja). 
Rezultati so predstavljeni v grafu 2.  

Graf 2: Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika izvajalcev DSP 

 

Največ udeležencev raziskave (n = 9) je kot prednost izpostavilo fleksibilnost urnika. 
Nekateri so izpostavili prednost terminskega prilagajanja izvajanja DSP po lastnih in 
učenčevih željah in potrebah, nekateri pa prilagajanje dolžine ur DSP in fizično bolj 
umirjene dneve. Nekateri učenci so potrebovali večkratna srečanja, drugi pa daljša ali 
krajša srečanja kot običajno.  
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Prav tako 9 udeležencev raziskave je izpostavilo kot prednost več sodelovanja in 
pogostejšo komunikacijo s starši.  

Odsotnost vožnje med šolami, kjer udeleženci izvajajo DSP, je bila prednost, ki jo je 
izpostavilo 8 izvajalcev DSP. V času izobraževanja na daljavo so pridobili dodaten čas, 
saj ni bilo prehajanja med šolami in se jim ni bilo treba voziti na različne lokacije, kjer je 
pogosta težava tudi iskanje parkirnih mest.  

Četrtina izvajalcev DSP (n = 6) je kot prednosti izvajanja DSP na daljavo izpostavilo na 
novo pridobljeno znanje in spretnosti, kot na primer uporaba programov in spletnih 
programov za poučevanje ali izdelavo učnih gradiv.  

4 izvajalci so izpostavili fleksibilnost izvajanja kot eno izmed prednosti izvajanja DSP na 
daljavo. Imeli so večji vpogled v učno snov učencev, izvajali srečanja strokovnih skupin 
na daljavo prek videokonferenc, združevali učence iz različnih razredov in na ta način 
vzdrževali socialne stike med učenci.  

Nekateri izvajalci DSP (n = 3) so kot prednost izvajanja DSP na daljavo izpostavili tudi 
večjo stopnjo ustvarjalnosti in kreativnosti, saj so vložili veliko truda v to, da bi bile ure 
DSP učencem čim bolj zanimive in inovativne.  

3 izvajalci DSP so kot prednost izpostavili več sodelovanja s starši. Prav tako 3 pa 
poglobljen in bolj sproščen odnos z učenci, saj so imeli stik z njimi v domačem okolju.  

Prednosti, ki so jih prepoznali tudi drugi avtorji (in so povzete v tabeli 2), so predvsem: 
pogostejše sodelovanje s starši, izboljšanje informacijske pismenosti in razvoj digitalnih 
kompetenc, ustvarjalnost, inovativnost in fleksibilnost (Steed idr., 2021; Krajnc idr., 2020; 
itd.) 

 

Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev 

Na vprašanje, vezano na prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev, je 
odgovorilo 23 udeležencev raziskave. Nekateri so v svoje odgovore zajeli več vidikov 
prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev, zato je skupno število odgovorov 
42. V nekaterih odgovorih so zajete tudi splošne prednosti izobraževanja na daljavo z 
vidika učencev. Odgovore smo razvrstili v 5 kategorij (fleksibilnost urnika, fleksibilnost 
izvajanja DSP, prilagojen način obravnave vsebin, razvoj novih znanj in spretnosti, 
domače okolje, manj motečih dejavnikov in drugo). Rezultati so predstavljeni v grafu 3.  
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Graf 3: Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev 

 

12 izvajalcev DSP je kot prednost izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev izpostavilo 
fleksibilnost urnika, saj so učenci delo lahko opravljali po lastni časovni razporeditvi in so 
si lahko delno sami organizirali čas, namenjen šolskemu delu. Prav tako so si lahko 
prilagodili tempo učenja. Izvajalce DSP so lahko učenci kontaktirali po potrebi, saj so 
nekateri potrebovali več pomoči, drugi pa manj kot v običajnih razmerah.  

Prilagojen način obravnave učnih vsebin je kot prednost z vidika učencev izpostavilo 10 
izvajalcev DSP. Učenci so si namreč lahko samostojno večkrat ogledali vsebine in jih 
predelovali v skladu z lastnimi zmožnostmi in potrebami. Gradiva so si lahko s pomočjo 
določenih programov tudi prilagodili (velikost pisave, barva ozadja itd.). Interaktivna 
gradiva so jih bolj pritegnila kot običajna. Hkrati pa so bili učenci – po mnenju udeležencev 
raziskave – manj obremenjeni z učno vsebino in ocenami ter so bili deležni jasnejših 
zahtev s strani učiteljev.  

7 izvajalcev DSP je kot prednost z vidika učencev izpostavilo tudi manj motečih 
dejavnikov v domačem okolju v primerjavi s šolskim okoljem, zato je učencem, ki 
potrebujejo več miru za učenje, takšen način dela ustrezal in so se lažje zbrali pri delu. 
Nekateri izvajalci DSP pa so poudarili tudi odsotnost konfliktov in stresnih situacij z vidika 
učencev: 

»Učenci z avtističnimi motnjami in nižjimi izvršilnimi funkcijami so ohranjali energijo, ki 
jo izgubljajo ob vsakdanjem stresu v šoli (socialni stiki, vožnja z avtobusom ipd.).« 
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»Nekaterim učencem je delo na daljavo odvzelo konfliktne in stresne situacije v šoli z 
vrstniki.« 

»Nekateri učenci so zaradi šolanja od doma občutili večjo varnost (tisti, ki se v razredu 
ne počutijo sproščeni in sprejeti).« 

Kot prednost je 6 izvajalcev DSP izpostavilo tudi fleksibilnost izvajanja DSP, saj so bili 
učenci deležni drugačnega načina dela – drugačen način komunikacije, več raznolikih 
vsebin in didaktičnih iger, združevanje z učenci iz drugih razredov itd.  

Učenci so v času izobraževanja na daljavo pridobili tudi nova znanja in spretnosti, kar so 
izpostavili 4 izvajalci DSP. Učenci so poleg računalniškega opismenjevanja krepili tudi 
samostojnost in odgovornost. 

2 izvajalca DSP sta kot prednost z vidika učencev izpostavila tudi delo v domačem okolju 
in več pomoči s strani staršev.  

V kategorijo »drugo« smo uvrstili 1 odgovor. Eden izmed izvajalcev DSP v tovrstnem 
izobraževanju ne vidi prednosti.  

Na podlagi dobljenih rezultatov je mogoče potegniti vzporednice s prednostmi, ki so jih v 
izobraževanju na daljavo prepoznali avtorji prispevkov in raziskav (npr. Bregar idr., 2020; 
Rugelj, 2007; idr.), povzetih v tabeli 1, in sicer so to: večja avtonomija in fleksibilnost 
učenja, prilagajanje tempa dela lastnim zmožnostim z možnostjo ponovnega ogleda 
vsebin, prilagajanje vsebin in načina dela posebnim potrebam učencev, razvoj novih 
znanj in spretnosti itd.  
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3.4.3 NOVA ZNANJA IN POTREBA PO DODATNEM USPOSABLJANJU 

R3: Kaj so se v času izobraževanja na daljavo izvajalci DSP novega naučili in na 
kakšen način ter katera znanja in spretnosti še želijo pridobiti? 

 

Načini pridobivanja informacij in izobraževanja 

Izobraževanje na daljavo je od izvajalcev DSP zahtevalo spretno uporabo IKT za namene 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije DSP. Pojavili sta se potreba po pridobivanju novih 
informacij, znanj, spretnosti in kompetenc ter potreba po pomoči ob pojavu težav z 
uporabo IKT. Zanimalo nas je, na kakšen način so se izvajalci DSP izobraževali, iskali 
pomoč ob pojavu izzivov in težav ter pridobivali informacije, ki so jih potrebovali za 
kakovostno izvajanje DSP na daljavo. Rezultati so predstavljeni v tabeli 10.  

Tabela 10: Načini pridobivanja informacij in izobraževanja 

  NIKOLI REDKO POGOSTO Skupaj 

Informacije sem poiskal/-a na spletu. 
f 0 4 19 23 

f % 0 17 83 100 

Ogledal/-a sem si video vodiče, 
dostopne na spletu. 

f 0 18 5 23 

f % 0 78 22 100 

Za pomoč sem prosil/-a šolskega 
računalničarja. 

f 12 9 2 23 

f % 52 39 9 100 

Za pomoč sem prosil/-a bližnje. 
f 2 11 10 23 

f % 9 48 43 100 

Za pomoč sem prosil/-a sodelavce. 
f 2 11 10 23 

f % 9 48 43 100 

 

Izvajalci DSP so se ob pomanjkanju informacij ter želji po novem znanju in spretnostih 
najpogosteje posluževali iskanja informacij na spletu, saj jih je 83 % odgovorilo, da so to 
naredili pogosto. Za pomoč jih je bližnje in sodelavce 43 % prosilo pogosto in 48 % redko. 
Redkeje so si izvajalci DSP ogledali video vodiče, dostopne na spletu (78 % redko, 22 % 
pogosto). Najredkeje pa so za pomoč prosili šolskega računalničarja (52 % nikoli, 39 % 
redko). 
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Na novo pridobljena znanja in spretnosti 

V nadaljevanju nas je zanimalo, na katera nova znanja in spretnosti, pridobljena v času 
izvajanja DSP na daljavo, so udeleženci raziskave najbolj ponosni. Vprašanje je bilo 
zastavljeno odprto. Nanj je odgovorilo 22 udeležencev raziskave. Odgovore smo razvrstili 
v 4 kategorije (uporaba programov za komunikacijo, uporaba programov za izdelavo 
učnih gradiv, večja kreativnost, inovativnost, fleksibilnost in drugo). Rezultati so 
predstavljeni v grafu 4.  

Graf 4: Nova znanja in spretnosti, pridobljene v času izvajanja DSP na daljavo 

 

Uporaba programov za komunikacijo je na novo pridobljena spretnost, ki jo je izpostavilo 
8 izvajalcev DSP. 9 izvajalcev DSP je izpostavilo, da so se v času izvajanja DSP na 
daljavo naučili uporabljati pripomočke (npr. grafična tablica) in programe za izdelavo 
učnih gradiv ter spletne učilnice. Omenjena je izdelava interaktivnih nalog, kvizov, sobe 
pobega, spletne učilnice, videoposnetkov ob animacijah, socialnih zgodb, uporaba 
spletne table itd. 4 odgovori so se nanašali na večjo stopnjo kreativnosti, inovativnosti in 
fleksibilnosti v času izvajanja DSP na daljavo. V kategorijo »drugo« smo uvrstili en 
odgovor, in sicer ločevanje službenega in osebnega življenja. 
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Spretnosti, ki jih še želijo pridobiti ali poglobiti 

Z naslednjim odprtim vprašanjem smo preverjali, katere spretnosti uporabe IKT si izvajalci 
DSP še željo pridobiti ali poglobiti.  

Na vprašanje je odgovorilo 21 udeležencev raziskave. Odgovore smo razvrstili v tri 
kategorije: uporaba programov za izdelavo učnih gradiv, poglobljeno znanje uporabe IKT 
in drugo. Rezultati so predstavljeni v grafu 5.  

Graf 5: Spretnosti uporabe IKT, ki jih izvajalci DSP še želijo pridobiti ali poglobiti 

 

Najpogosteje so izvajalci DSP (n = 15) odgovorili, da si želijo dodatnih znanj in spretnosti 
s področja uporabe programov za izdelavo učnih gradiv, kot so programi za izdelavo 
interaktivnih spletnih učnih gradiv in didaktičnih iger, grafično oblikovanje zgodb, stripov 
in videoposnetkov. 

4 izvajalci DSP so izpostavili željo po splošnem poglobljenem znanju uporabe IKT. 

Pod kategorijo »drugo« smo uvrstili 2 odgovora. Eden izmed izvajalcev DSP je izpostavil, 
da želi poglobiti znanje o načinih ohranjanja lastnega psihofizičnega zdravja, drugi pa, da 
nima odgovora na to vprašanje.  
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Smiselni načini uporabe IKT pri običajnem izvajanju DSP  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri načini uporabe IKT se zdijo izvajalcem DSP 
smiselni za uporabo v običajnih razmerah izvajanja DSP (v šoli).  

Na vprašanje je odgovorilo 23 udeležencev raziskave. Nekateri so v svoje odgovore zajeli 
več vidikov smiselnosti uporabe IKT pri izvajanju DSP v šoli, zato je skupno število 
odgovorov 30. Odgovore smo razvrstili v 4 kategorije (videoposnetki, učno gradivo, 
programi za komunikacijo in drugo). Rezultati so predstavljeni v grafu 6. 

Graf 6: Smiselni načini uporabe IKT pri izvajanju DSP v šoli 

 

Največ izvajalcev (n = 16) bi IKT pri običajnem izvajanju DSP v šoli uporabilo v smislu 
uporabe spletnih učnih gradiv. Pri DSP v šoli bi uporabljali z IKT podprte didaktične igre, 
interaktivne vaje in učna gradiva za premagovanje različnih primanjkljajev in krepitev 
močnih področij (npr. pozornost), spletno tablo, spletne kvize, prevajalnik, programe za 
izdelavo stripov, tabel in grafikonov, poslušanje pravljic, programe za izdelavo lastnih 
učnih gradiv ter prilagajanje že obstoječih gradiv.  

7 izvajalcem DSP se zdi pri izvajanju DSP v šoli smiselna uporaba videoposnetkov in 
filmov za prikaz določenih vsebin.  

4 izvajalci DSP pa so izpostavili uporabnost programov za komunikacijo in 
videokonferenc za izvajanje sestankov in srečanj s starši, hitro izmenjavo informacij ter 
izvajanje pomoči družini na daljavo.  
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Pod kategorijo »drugo« smo uvrstili 3 odgovore, ki se nanašajo na smiselne načine 
uporabe IKT pri izvajanju DSP v šoli in jih ni bilo možno uvrstiti v zgornje kategorije: 

»Zavisijo od vsakega učenca zase, nekateri si bilje zapomnijo, če lahko pogledajo še 
dodatne naloge, vsebine, nekaterim je nagrada, da lahko predstavijo priljubljene strani, 
nekaterim so naloge na računalniku motivacija ...« 

»Delo na računalniku nekatere učence bolj pritegne ...« 

»Moj kabinet nima dostopa do interneta, tudi če bi prinesla svoj računalnik ... Tako da 
najprej se bom borila za to, potem pa ...« 

Pri iskanju možnosti uporabe IKT pri izvajanju DSP (v živo ali na daljavo) se lahko opremo 
na kategorije učnih okolij, podprtih z IKT, kot so (Graesser idr., 2008 v Flogie in Aberšek, 
2019): 

− usposabljanje s pomočjo računalnika; 

− multimedija (uporaba besedil, vizualnih medijev (ilustracije in fotografije, 
animacije) in videoposnetkov); 

− računalniške didaktične igre; 

− interaktivne simulacije (simulacije, nad katerimi ima učenec delni nadzor); 

− hipertekst in hipermedija (učna gradiva, ki so sestavljena iz povezav na klik); 

− animirani pedagoški liki (vodijo učenca skozi učne enote); 

− računalniško podprto sodelovalno učenje in projektno delo. 

Kaj bi ob ponovnem izobraževanju na daljavo naredili drugače 

Zanimalo nas je tudi, kaj bi ob ponovnem izobraževanju na daljavo izvajalci DSP naredili 
drugače, kot so to storili ob prvem izobraževanju na daljavo. Na odprto vprašanje je 
odgovorilo 18 udeležencev raziskave. Odgovore smo kategorizirali v 4 kategorije 
(časovna organizacija dela, sodelovanje z učitelji, izvajanje DSP in drugo). Rezultati so 
predstavljeni v grafu 7.  
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Graf 7: Kaj bi ob ponovnem izobraževanju naredili drugače 

 

Največ izvajalcev DSP (n = 8) bi ob ponovnem izobraževanju na daljavo spremenili 
časovno organizacijo dela. Naredili bi si fiksen urnik in določili ure, ko so dosegljivi za 
učence in starše. Prav tako bi izvajali le z odločbo določeno število ur s posameznim 
učencem.  

»Uvedla bi ure, ko sem dosegljiva za starše. Dopoldan normalno, popoldan pa le uro 
ali dve.« 

»DSP bi vsekakor omejila samo na dopoldanski čas, se držala urnika in omejila 
možnost števila ur DSP na posameznika (ne več, kot ima).« 

2 izvajalca DSP bi si želela več sodelovanja in komunikacije z učitelji in razredniki, v 
smislu dostopnosti gradiv, ki jih morajo učenci predelati, in nalog, ki jih morajo opraviti.  

Izvajanje DSP bi spremenilo oziroma prilagodilo 5 izvajalcev. Izpostavili so naslednje 
spremembe: 

»Več časa bi posvetila čustveni razbremenitvi.« 

»Združevanje določenih učencev, pri katerih je to mogoče (družba, veščine 
komuniciranja, boljši izkoristek časa, motivacija, timsko delo).« 

»Zagotoviti obiskovanje ur DSP v živo (individualno, na šoli ali doma).« 

»Poskusila bi uvesti formativno spremljanje na daljavo, dala bi še več možnosti 
odločanja učencem.« 
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»Uporabljala bi več zanimivih spletnih povezav in programov za obdelavo različnih 
snovi.« 

»Ob ponovnem izobraževanju na daljavo bi bolj vztrajala pri učencih, ki se niso odzvali 
na komunikacijo.« 

Pod kategorijo »drugo« smo uvrstili 2 odgovora, ki nista spadala v zgoraj navedene 
kategorije. 1 odgovor poudarja željo po tem, da se situacija izobraževanja na daljavo ne 
bo ponovila. 1 izmed izvajalcev pa meni, da je izobraževal po svojih najboljših zmožnostih 
glede na posameznikovo situacijo.  

 

Dodatne ideje, mnenja itd. 

Na koncu spletnega vprašalnika smo izvajalcem DSP ponudili še odprto vprašanje, 
namenjeno dodatnim idejam, informacijam in željam v zvezi z izvajanjem DSP na daljavo. 
Na vprašanje je odgovorilo 13 izvajalcev DSP.  

Dva sta izpostavila pozitivne vidike izvajanja DSP na daljavo: 

»Menim, da je pouk na daljavo nekaterim učencem ustrezal in so manj potrebovali 
DSP. Pokazali so veliko samostojnosti in organiziranosti …« 

»Dobra izkušnja, ki nas je prisilila v konkretno vključevanje IKT-pripomočkov k pouku. 
Sedaj sledi le razsodnost, da jo uporabljamo v pravi meri in v najboljšo korist otroku.« 

Večina odgovorov pa se je navezovala na pomanjkljivosti izvajanja DSP na daljavo, 
predvsem na težave, ki so jih imeli izvajalci DSP pri organizaciji in izvajanju dela na 
daljavo: 

»Najtežje je bilo izvajati DSP na daljavo s prvo triado – še posebej, kadar je bilo delo 
povezano z opismenjevanjem. Menim, da prva triada sploh ne bi smela imeti pouka na 
daljavo.« 

»DSP na daljavo zahteva veliko več priprave, evalvacije in vložene energije, če želimo 
doseči učenca in pridobiti njegovo pozornost in ga motivirati za usmerjeno dejavnost. 
DSP na daljavo zahteva od učitelja prilagajanje potrebam učenca, cilji v IP so v tem 
načinu dela težje sledljivi.« 

»Izvajanje DSP na daljavo je bilo zame precej težko predvsem zaradi organizacije 
dela. Ker ima vsaka šola svoj sistem, sem potrebovala več časa, da sem se navadila 
vseh in da sem se lahko posvečala samo izvajanju ur.« 

»Zelo težko je učencu nuditi pomoč prek računalnika. Nekaj je podajanje snovi, drugo 
pa je odpravljanje primanjkljajev. Mogoče je lažje pri učencih v višjih razredih. V nižjih, 
kjer gre za opismenjevanje in imajo učenci res velike težave, pa je situacija zelo 
zapletena.« 

»Delala se je večinoma tekoča snov, manj smo lahko odpravljale specifične 
primanjkljaje.« 
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Nekateri udeleženci raziskave so izpostavili tudi posledice izobraževanje na daljavo za 
šolsko uspešnost in psihofizično stanje učencev: 

»Posledice pouka na daljavo so zelo slabe in zelo dolgoročne, DSP jih ne more blažiti 
v zadostni meri in na ustrezen način.« 

»Bila je posebna, edinstvena izkušnja, ki pa se, srčno upam, ne bo več ponovila. 
Menim, da je kljub nekaterim dobrim segmentom dala več slabega in poglobila že prej 
šibkejša področja učencev.« 

»Izvajanje DSP na daljavo ni bilo učinkovito, učenci potrebujejo stik z osebo. Čas pred 
ekrani je vplival na že tako pogoste motnje pozornosti in koncentracije, povečana je 
tvegana raba ekranov. Šola na daljavo ni učinkovit način poučevanja za te otroke.« 

»… drugi pa so se povsem izgubili. Tisti bi potrebovali več ur DSP. Do izraza je prišla 
podpora staršev.« 

Izobraževanje na daljavo v času covida-19 je bila »nepojmljiva izkušnja« in »… posebna 
izkušnja, zaradi katere še bolj cenim in vidim vrednost izvajanja ur v živo«. »Upam, da se 
to ne bo več ponovilo.« 

 

3.4.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, na kakšen način so izvajalci DSP 
vzpostavili stik z učenci. Na osnovi vzorca raziskave smo ugotovili, da so se izvajalci DSP 
posluževali kombinacije sinhrone in asinhrone komunikacije z učenci, saj so kombinirali 
komunikacijo prek videokonferenc in telefonske pogovore (sinhrona načina komunikacije) 
s posredovanjem učnih gradiv za samostojno delo, uporabo spletnih okolij in spletnih 
učilnic (asinhrona načina komunikacije). Le 21 % izvajalcev DSP je z nekaterimi učenci 
komuniciralo prek socialnih omrežij.  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli pridobiti informacije o izzivih in prednostih 
izvajanja DSP na daljavo. Pri neposrednem izvajanju DSP z učenci na daljavo so se 
izvajalci DSP najpogosteje soočali z izzivom, da so učenci potrebovali več pomoči pri 
šolskih obveznostih in jim zato ni uspelo slediti ciljem in vsebinam, načrtovanim v IP, pri 
nekaterih učencih pa se je pojavljala tudi nespretnost pri uporabi programov za 
komunikacijo in programov za reševanje nalog. Nekateri učenci so imeli neustrezne 
prostorske pogoje in so pri urah DSP potrebovali prisotnost staršev. Nekateri učenci so 
bili za sodelovanje pri DSP na daljavo nemotivirani, se na klice, sporočila in vabila na 
videokonference niso odzivali in so zavračali uporabo kamere, redkeje pa tudi uporabo 
mikrofona na videokonferencah in niso upoštevali spletnega bontona. Pozitivno so nas 
presenetili rezultati, vezani na izzive pri uporabi IKT za izvajanje DSP na daljavo, saj so 
se z izzivi na tem področju izvajalci DSP soočali v manjšem obsegu. Poleg težav z 
internetno povezavo, s čimer se je soočala polovica izvajalcev DSP, je le tretjini izziv 
predstavljalo pomanjkljivo znanje za učinkovito uporabo programov za pripravo lastnih 
vsebin in učnih gradiv za učence ter učinkovita raba spletnih strani in programov za 
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interaktivne vsebine. Manj kot tretjina se jih strinja, da jim je izziv predstavljala uporaba 
programov za komunikacijo. Večina izvajalcev je imela dostop do osebnega računalnika 
in ustrezne računalniške opreme. Izvajalci DSP poročajo, da so se pri izvajanju DSP na 
daljavo pogosto soočali s težavo usklajevanja dela z osebnimi obveznostmi in 
obveznostmi učencev ter s pomanjkanjem smernic in usmeritev za izvajanje DSP na 
daljavo s strani državnih organov. Manj kot polovica navaja, da jih učitelji niso obveščali 
o spremembah urnika in da niso imeli ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje DSP na 
daljavo. Četrtini učitelji niso omogočili dostopa do njihovih učnih vsebin in gradiv ter 
obveznosti učencev. Izvajalci DSP so v času izobraževanja na daljavo pogosteje 
sodelovali s starši in kolegi, malo več kot polovica pa jih je pogosteje sodelovala tudi z 
učitelji. O največ izzivih so izvajalci DSP poročali na področju načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije DSP, saj jih je večina za pripravo in izdelavo učnih gradiv za učence na daljavo 
in neposredno delo z učenci potrebovala več časa kot pri običajnem izvajanju DSP v šoli. 
Prav tako je večini izvajanje na daljavo povzročalo več stresa kot običajno izvajanje DSP 
in jim je izziv predstavljalo iskanje načinov konkretnega ponazarjanja abstraktnih vsebin 
učencem. Približno polovica se jih je soočala s pomanjkanjem ustvarjalnosti in znanja in 
izkušenj za ustvarjanje lastnih ter iskanjem spletnih vsebin in gradiv, primernih za 
posameznega učenca. Če povzamemo rezultate na podlagi vzorca, je bilo v času 
epidemije covida-19 za izobraževanje na daljavo zagotovljenih ali delno zagotovljenih le 
nekaj pogojev, opisanih v podpodpoglavju 2.2.1, ki jih za učinkovito izobraževanje na 
daljavo predvidevajo Kreuh in Brečko (2011) ter UNESCO (2020). Predvsem bi bilo treba 
izvajalce DSP in učence opremiti z znanjem za učinkovito uporabo IKT v namene 
izobraževanja in posledično zmanjšati pojavnost težav in izzivov, s katerimi so se soočali.  

Izvajalci DSP pa so v izobraževanju in izvajanju DSP na daljavo prepoznali tudi nekatere 
prednosti. Prednosti z vidika njih, izvajalcev DSP, so prepoznali v fleksibilnosti urnika in 
odsotnosti vožnje med šolami. Pogosteje so sodelovali s starši, pridobili nova znanja in 
spretnosti ter bili pri delu bolj ustvarjalni in inovativni. Fleksibilnost urnika, prilagojen način 
obravnave vsebin, razvoj novih znanj in spretnosti, manj motečih dejavnikov za učenje 
ter druge prednosti pa so prepoznali v izvajanju DSP na daljavo z vidika učencev.  

V tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kaj so se v času izobraževanja na 
daljavo izvajalci DSP novega naučili in na kakšen način ter katera znanja in spretnosti še 
želijo pridobiti. Izpostavili so predvsem novo znanje in spretnosti za uporabo programov 
za komunikacijo in izdelavo učnih materialov. Pri iskanju informacij, izobraževanju in 
pojavu težav z uporabo IKT so najpogosteje informacije poiskali na spletu, polovica jih je 
za pomoč prosila sodelavce, redkeje pa so si ogledali video vodiče. Več kot polovica se 
po pomoč in informacije nikoli ni obrnila na šolskega računalničarja. V prihodnje si želijo 
predvsem pridobiti ali poglobiti znanje in spretnosti s področja uporabe programov za 
izdelavo učnih gradiv, pri izvajanju DSP v živo pa bodo uporabljali z IKT podprto učno 
gradivo, videoposnetke, programe za komunikacijo in drugo. V primeru ponovnega 
izobraževanja na daljavo bi spremenili časovno organizacijo dela, način izvajanja DSP in 
si želeli več sodelovanja z učitelji.  
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4 ZAKLJUČEK 

Izobraževanje na daljavo v času epidemije covida-19 je s seboj prineslo mnoge 
spremembe, s katerimi so se morali soočati tudi izvajalci DSP pri načrtovanju, izvajanju 
in evalvaciji DSP, komunikaciji in sodelovanju z učenci, učitelji in drugimi strokovnimi 
delavci. Nekatera nova spoznanja, prakse, pristopi in vsebine, ki so se pojavili v času 
izobraževanja na daljavo, pa bodo v nadaljevanju lahko doprinesli h kakovosti izvajanja 
izobraževanja v živo. 

Empirično raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega vprašalnika, ki smo ga posredovali 
izvajalcem DSP iz ene izmed mestnih občin v Sloveniji. Cilj raziskave je bil evidentirati 
načine vzpostavljanja stikov in komunikacije z učenci, težave, izzive in prednosti izvajanja 
DSP na daljavo, spretnosti, ki so jih izvajalci DSP pridobili v času izobraževanja na daljavo 
in jih bodo uporabljali tudi pri običajnem izvajanju DSP v šoli, in spretnosti, ki si jih še 
želijo pridobiti.  

Z izvedeno raziskavo smo prišli do rezultatov, ki so pripomogli k odgovorom na naša 
raziskovalna vprašanja.  

Kot omejitev raziskave in možnost izboljšave smo prepoznali, da bi lahko za primerjavo 
področij med sabo (npr. posamezni izzivi s posameznimi načini komunikacije) natančneje 
specificirali posamezne spremenljivke in lestvice, na katerih se respondenti opredelijo. 
Zanimivo bi bilo tudi natančneje raziskati uporabljene načine komunikacije, vrste 
tehnologije in medijev ter vrste učnih gradiv, ki so jih za izvajanje DSP na daljavo 
uporabljali izvajalci DSP, ter jih povezati s smernicami, načeli in značilnostmi 
kakovostnega izobraževanja na daljavo. Smiselno bi bilo tudi preveriti, ali se prepoznane 
prednosti izobraževanja na daljavo implementirajo v vsakdanje izobraževanje.  

Epidemija covida-19 in z njo povezane spremembe v obliki vzgoje in izobraževanja so od 
vseh zahtevale nove spretnosti na področju uporabe IKT za namene izobraževanja, 
veliko mero prilagodljivosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter sodelovanje med izvajalci 
DSP, učitelji, starši in učenci.  

Spoznanja raziskave lahko služijo kot podlaga za razmislek o izzivih, s katerimi so se 
izvajalci DSP soočali v času izobraževanja, in o načinih, kako te izzive premagati. Nova 
spoznanja in prednosti izobraževanja na daljavo je zdaj treba smiselno implementirati v 
običajno obliko izobraževanja v šoli in nadgraditi znanje za primer, če se situacija 
izobraževanja na daljavo še kdaj ponovi.  
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6 PRILOGE 

Vprašalnik Izzivi izvajanja dodatne strokovne pomoči na daljavo   

Pozdravljeni,   

sem Špela Kaiser, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z 
naslovom Izzivi izvajanja dodatne strokovne pomoči na daljavo. Za namene 
raziskovalnega dela sem pripravila vprašalnik, ki je pred vami. Izpolnjevanje vprašalnika 
je anonimno, zato vas pri odgovarjanju prosim za iskrenost. Podatki bodo uporabljeni 
izključno v raziskovalne namene za potrebe magistrskega dela. Za izpolnjevanje 
celotnega vprašalnika boste potrebovali približno 10 minut.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore!   

 

1. Poklic izvajalca DSP:  

• specialni in rehabilitacijski pedagog (defektolog)  

• socialni pedagog  

• logoped  

• psiholog  

• inkluzivni pedagog  

• učitelj - izvajalec DSP  

• pedagog  

• drugo:  

 

2.  Število let delovne dobe:   __________________ 
 
  

3. Ali ste se pred izobraževanjem na daljavo udeležili kakšnega predavanja na 
to temo (npr. uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v 
izobraževanju, izobraževanje na daljavo, izdelava e-gradiv itd.)?   

• Da.  

• Ne. 

• Drugo:  
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4. Kako pogosto ste uporabljali naslednje načine komunikacije z učenci v času 
izvajanja DSP na daljavo?   

 
Z NOBENIM 
UČENCEM 

Z 
NEKATERIMI 

UČENCI 

Z VEČINO 
UČENCEV 

Z VSEMI 
UČENCI 

Učencem sem posredoval/a 
pisna navodila in gradiva za 
samostojno delo (npr. učne 
liste, interaktivne naloge, 
videoposnetke itd.). 

    

Z učenci sem komunicirala 
prek telefonskega 
pogovora. 

    

Z učenci sem komunicirala 
prek videokonference (npr. 
Teams, Zoom, Skype, Viber 
itd.). 

    

Z učenci sem komunicirala 
prek spletnih okolij (npr. 
Office 365, Arnes itd.). 

    

Z učenci sem komunicirala 
prek socialnih omrežij (npr. 
Facebook, Instagram, Tik 
Tok itd.). 

    

Drugo:     

5. Kako pogosto ste se pri izvajanju DSP na daljavo soočali z naslednjimi izzivi, 
vezanimi na učence?   

 
NIHČE OD 
UČENCEV 

NEKATERI 
UČENCI 

VEČINA 
UČENCEV 

VSI 
UČENCI 

Učenci so bili nespretni pri 
uporabi programov za 
komunikacijo. 

    

Učenci so bili nespretni pri 
uporabi programov za 
reševanje nalog. 

    

Učenci niso imeli ustreznih 
prostorskih pogojev za 
nemoteno sodelovanje pri 
DSP. 
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Učenci so potrebovali 
prisotnost staršev pri urah 
DSP. 

    

Učenci niso bili motivirani za 
sodelovanje pri DSP na 
daljavo. 

    

Učenci se niso odzivali na 
klice, sporočila in vabila na 
videokonference. 

    

Učenci niso upoštevali 
spletnega bontona.     

Učenci so potrebovali več 
pomoči pri šolskih obveznostih 
in zato nisem uspel/-a slediti 
ciljem in vsebinam, 
načrtovanim v IP. 

    

Učenci na videokonferencah 
niso želeli vklopiti kamere.     

Učenci na videokonferencah 
niso želeli vklopiti mikrofona.     

Drugo:     

V nadaljevanju so nanizane trditve, vezane na izzive in težave pri izvajanju DSP na 
daljavo.   

6. Ali naslednje trditve, vezane na uporabo IKT pri izvajanju DSP na daljavo, za 
vas držijo ali ne držijo?  

 DRŽI NE DRŽI 

Imel/-a sem težave z internetno povezavo.   
Nisem imel/-a stalnega dostopa do osebnega računalnika.   
Nisem imel/-a ustrezne računalniške opreme (npr. kamera, 
mikrofon, zvočniki itd.). 

  

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati programov za 
komunikacijo (npr. Teams, Zoom itd.). 

  

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati spletnih strani in 
programov z interaktivnimi vsebinami (npr. Interaktivne vaje, 
Genially itd.). 

  

Nisem znal/-a učinkovito uporabljati programov za pripravo 
lastnih vsebin za učence (npr. PowerPoint, Canva, Wordwall, 
Moviemaker itd.). 

  

Drugo:   
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7.  Ali naslednje trditve, vezane na organizacijo in informiranost pri izvajanju 
DSP na daljavo, za vas držijo ali ne držijo?   

 DRŽI NE DRŽI 

Nisem imel/-a ustreznih prostorskih pogojev za delo.   
S strani državnih organov nisem prejel/-a dovolj informacij in 
smernic o načinu izvajanja DSP na daljavo.   

Učitelji/razredniki me niso obveščali o spremembah urnika 
(npr. dan brez ekrana, dnevi dejavnosti itd.).   

Vodstvo šole mi ni omogočilo dostopa do spletnih okolij (npr. 
Office 365 – Teams, spletne učilnice itd.).   

Učitelji mi niso omogočili dostopa do njihovih vsebin in 
obveznosti učencev.   

Težje sem usklajeval/-a urnik z ostalimi obveznostmi učencev.   
Težje sem usklajeval/-a delo in osebne obveznosti.   
Drugo:   

8.  Ali naslednje trditve, vezane na sodelovanje pri izvajanju DSP na daljavo, za 
vas držijo ali ne držijo?   

 DRŽI NE DRŽI 

Z učitelji/razredniki sem v času izobraževanja na daljavo 
sodelovala redkeje kot v običajnih razmerah.   

S starši sem v času izobraževanja na daljavo sodelovala redkeje 
kot v običajnih razmerah.   

S kolegi/sodelavci sem v času izobraževanja na daljavo sodelovala 
redkeje kot v običajnih razmerah.   

Drugo:   

9.  Ali naslednje trditve, vezane na pripravo, izvajanje in evalvacijo v času 
izvajanja DSP na daljavo, za vas držijo ali ne držijo?   

 DRŽI NE DRŽI 

Za pripravo in izdelavo materialov za učence na daljavo sem 
potreboval/-a več časa kot pri običajnem izvajanju DSP.   

Za neposredno delo z učenci na daljavo sem potreboval/-a več 
časa kot pri običajnem izvajanju DSP.   

Imel/-a sem težave z iskanjem spletnih vsebin in gradiv, primernih 
za posameznega učenca.   

Imel/-a sem premalo znanja in izkušenj za ustvarjanje lastnih 
gradiv.   

Imel/-a sem težave s konkretnim ponazarjanjem vsebin učencem 
(npr. ponazoritev računskih operacij s kockami itd.).   
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Pri izvajanju DSP na daljavo sem bil/-a manj ustvarjalna kot pri 
običajnem izvajanju DSP.   

Izvajanje DSP na daljavo mi je povzročalo več stresa kot običajno 
izvajanje DSP.   

Drugo:   
 

Izvajanje DSP na daljavo ima poleg pomanjkljivosti in izzivov tudi prednosti. V 

nadaljevanju vas prosim, da izpostavite prednosti izvajanja DSP na daljavo tako z vidika 

vas (izvajalcev) kot z vidika učencev.  

 

10.  Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika vas (izvajalcev DSP):  

__________________________________________________  

11.  Prednosti izvajanja DSP na daljavo z vidika učencev:  

__________________________________________________  

 

V času izvajanja DSP na daljavo se je pojavila potreba po dodatnem pridobivanju 
informacij, znanja in spretnosti s področja učinkovite rabe IKT za poučevanje.  

12.  Kako pogosto ste uporabljali naslednje načine pridobivanja informacij, 
novega znanja in spretnosti, potrebnih za kakovostno izvajanje DSP na 
daljavo?   

 NIKOLI REDKO POGOSTO 

Informacije sem poiskal/-a na spletu. 
   

Ogledal/a sem si video vodiče, dostopne na spletu. 
(npr. Arnes, YouTube itd.).    

Za pomoč sem prosil/-a šolskega računalničarja.    

Za pomoč sem prosil/a bližnje (partnerja, sorodnike, 
prijatelje itd.).    

Za pomoč sem prosil/-a sodelavce. 
   

Drugo:    
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13.  V času izvajanja DSP na daljavo ste se zagotovo naučili veliko novega. 
Izpostavite eno novo pridobljeno spretnost, na katero ste najbolj ponosni.  

__________________________________________________  

14.  Katere spretnosti, potrebne za učinkovito izvajanje DSP na daljavo, bi še 
želeli pridobiti ali poglobiti?  

__________________________________________________  

  

15.  Kateri načini uporabe IKT pri izvajanju DSP v šoli se vam zdijo smiselni in 
jih boste pri svojem delu v prihodnosti še uporabljali?    

__________________________________________________  

  

16.  Kaj bi ob ponovnem izobraževanju na daljavo naredili drugače?   

__________________________________________________  

  

17.  Ali bi želeli dodati še kaj na temo izvajanja DSP na daljavo?   

__________________________________________________  

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja. Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 

 

 


