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Novo šolsko leto in izkušnje z epidemijo

• Negotovost glede odprtosti šol

• Izkušnje, ki nam bodo pomagale v 2021/22: 
• obvladovanje, opremljenost z IKT, 

• poenoten in preizkušen sistem dela (Zoom, spletne učilnice, e-pošta, exam),

• različne aplikacije za popestritev in interaktivnost pouka,

• manj strahu pred neznanim,

• možnost cepljenja, samotestiranja,

• strokovne analize, priporočila za delo, izobraževanja učiteljev …



Negativne posledice pouka na daljavo

• Slabši učni učinek (znanje) kljub povečanim naporom učiteljev.

• Kopičenje primanjkljajev – že 3. šolsko leto z epidemijo.

• Težave: slabše organizirani dijaki, manj odzivni (ne oddajo 
nalog), upad učne motivacije, dijaki s posebnimi potrebami, 
priseljenci, dijaki z neustreznimi domačimi razmerami ...

• Več težav v duševnem zdravju: porast anksioznosti, paničnih 
motenj, depresivnosti, motenj hranjenja, nespečnosti.

• Dijakom se je bilo najtežje vrniti v šolo. 

• Introvertiranim in dijakom s socialno anksioznostjo šolanje na 
daljavo ustreza, ob povratku v šolo doživljajo stiske.

• Povečana potreba po strokovni pomoči.



Priporočila za pouk na daljavo

Dovolj spanja in pravočasno bujenje,

skrb za osebno higieno, primerna oblačila,

zdrava in redna prehrana (zajtrk!), dovolj tekočine, brez poživil,

dosledno sledenje šolskemu urniku: videokonference, samostojne zadolžitve,

redno spremljanje šolske e-pošte in spletnih učilnic,

pravočasno oddajanje zadolžitev (dokaz prisotnosti pri pouku),

skrb za gibanje na svežem zraku in druge fizične aktivnosti (aktivni odmori),

ohranjanje socialnih stikov na daljavo,

čas za razvedrilo, sprostitev, hobije,

skrb za športnike – treniranje v okvirih dovoljenega (vpliv na počutje in duševno 
zdravje).



Pomoč v času zaprtja šol

MEDVRSTNIŠKA POMOČ pri učenju (videoklici, dopisovanje, pošiljanje gradiv …),

KONZULTACIJE PRI UČITELJIH (objavljeni termini - Zoom),

 INDIVIDUALNI SVETOVALNI RAZGOVORI NA ZOOMU – dogovor preko e-pošte (če dijak 
ne zmore, mi pišite starši: tina.pusnik@gess.si): VSAK DIJAK, KI BO PROSIL ZA 
RAZGOVOR, BO DOBIL TERMIN.

SPLETNA UČILNICA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:

 na spletni strani šole (ključ za vstop: GESS-svetovalna), 

 napotki za učenje, učna motivacija, premagovanje anksioznosti, karierna orientacija, 
dijaki s posebnimi potrebami, informacije o štipendijah …

NAPOTITEV IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI: 

 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (ZD Trbovlje), 

 druge pedopsihiatrične in kliničnopsihološke ambulante, 

 ZRSŠ – postopek usmerjanja (posebne potrebe), 

 CSD …

Vprašanja?

mailto:tina.pusnik@gess.si


NADALJEVANJE ZA STARŠE DIJAKOV 3. IN 4. LETNIKOV

INFORMACIJE O KARIERNI ORIENTACIJI



KARIERNA ORIENTACIJA ZA DIJAKE 3. IN 4. 
LETNIKA

• TEMATSKE RAZREDNE URE: razpis za VŠ, VS in UN študijske programe, 
omejitve vpisa, izračun točk, javni in zasebni zavodi, postopek vpisa …

• INDIVIDUALNI RAZGOVORI – v živo ali na Zoomu. 

• KARIERNE DELAVNICE ZUNANJIH IZVAJALCEV – čakamo potrditev.

• OBVEŠČANJE O SPLETNIH DOGODKIH preko šolske e-pošte: predstavitve 
fakultet, Virtualni karierni sejem 2021, Nefiksov karierni dan …

• Organizacija predstavitev študijskih programov – BIVŠI DIJAKI GESŠ.

• INFORMATIVNI DAN: 11. in 12. februar 2022 (3 termini za 4. letnike, 2 
termina za 3. letnike, ki so v petek dopoldne v šoli).

• PRIJAVA NA FAKULTETE (4. letnik): skupaj v računalniški učilnici (vodeno).



Spletna učilnica 

šolske 

svetovalne 

službe
Test za izbiro 

poklicev

Organiziran 

obiska sejma 



NOVOST V TEM ŠOLSKEM LETU – SENČENJE NA 
DELOVNEM MESTU

• Priložnost za dijake 3. letnika gimnazije (izjemoma 4. letnika), da dobijo 
vpogled v realno delovno okolje (ekonomski tehniki – delovna praksa!).

• Dijaki kot senca spremljajo zaposlenega skozi njegov delovni dan (6-8 ur).

• Spoznavanje poklica, delovnega procesa, potencialnih delodajalcev, 
osmišljanje šolskega znanja, širjenje socialne mreže.

• Anketa o poklicih, ki bi jih radi senčili, uvodne delavnice – priprava.

• Sodelovanje s Kariernim centrom za mlade Velenje – koordinacija z 
delodajalci in mentorji v podjetjih, institucijah.

• Usklajevanje terminov senčenja s šolskimi obveznostmi.

• Ovrednotenje in predstavitev izkušnje vrstnikom (razredna ura).

• Potrebna dokumentacija, upoštevanje predpisov …

Vprašanja?


