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1. UVOD 
V okviru procesa samoevalvacije smo si kot osrednje področje izboljšav izbrali področje medosebnih 

odnosov in krepitev skupnosti. Pri učencih bomo v naslednjih letih sistematično razvijali veščine 

vzpostavljanja in vzdrževanja dobrih medosebnih odnosov. 

 

2. IZHODIŠČE ZA NAČRTOVANJE DELA 

2.1 Pregled aktualnega stanja 

Na srečanjih učiteljskega zbora smo v zadnjih dveh letih, ko so učenci obiskovali pouk na daljavo ali v 

hibridnih oblikah izvedbe, opazili povečano izoliranost in individualizem učencev. Po vračanju 

učencev k pouku v šoli se je po eni strani pokazala povečana potreba po druženju z vrstniki, po drugi 

strani pa več težav v prilagajanju skupini, zbranem skupnem delu, manj spontane medsebojne 

pomoči ipd. Po pogovorih na roditeljskih sestankih in na svetu staršev je bila izkazana visoka mera 

strinjanja s tem, da so veščine sodelovanja in komuniciranja pomembne.   

2.2 Želeno končno stanje 

Po široki razpravi, kaj pomeni visoko razvita veščina sodelovanja in komuniciranja ter katera vedenja 

izkazuje posameznik s to veščino, smo izluščili naslednje bistvene vidike: 

 OPIS VEDENJ 

SODELOVANJE Učenec je usmerjen tako na nalogo kot na odnose 
Mu je mar za skupno nalogo, se zavzema za skupni cilj. 
Izraža svoje mnenje in spodbuja iskanje rešitev. 
Vestno opravi zadolžitve, ki jih ima v skupini. 
Spodbuja ostale k sodelovanju in sprejema raznolike ideje. 
Upošteva navodila (pravila) in se v razpravah drži teme. 
 
Potrpežljivo dovoli ostalim, da opravijo vsak svojo zadolžitev. 
V odnosih deluje sproščeno. 
Je odprt za ideje, ki so drugačne od njegovih (ne kritizira, se ne prepira, vpraša za 
pojasnitev). 
Je pozoren na počutje drugih (opazuje neverbalne znake, povpraša po počutju). 
 
Učenec sprejema in nudi pomoč 
Vpraša za pomoč, ko jo potrebuje. 
Sprejme pomoč, ko mu je ta ponujena. 
Sam opazi, kdaj nekdo potrebuje pomoč in jo samoiniciativno ponudi. 
 
Učenec zmore uravnavati odnose in odločanje v skupini 
Vede se asertivno (se zna na spoštljiv način postaviti zase). 
Uporablja učinkovite načine za razreševanje konfliktov (presodi, kdaj je smiselno 
sklepati kompromise, kdaj popustiti, kdaj vztrajati). 
 

POSLUŠANJE Usmeri pozornost na sogovornika (pri tem ne počne ničesar drugega). 
Sogovorniku da čas in tišino, da pove (se izogiba prekinjanju). 
Povzema povedano s svojimi besedami. 
Ubesedi opaženo počutje ali čustva sogovornika. 
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Izkaže zanimanje s postavljanjem vprašanj (odprtih). 
Preverja, ali je prav razumel. 
Se izogiba sodbam. 

SPOROČANJE Jasno izrazi svoje mnenje (ubesedi, zapiše). 
Na spoštljiv način opozori na napake in je pri tem konkreten. 
Zna podati konstruktivno povratno informacijo (pove, kaj je dobro, izpostavi, kje je 
potrebna izboljšava, ponudi podporo). 
Se izogiba posploševanju. 
Uporablja spoštljive, vljudne in prijazne besede (hvala, prosim, izvoli, pozdravlja …). 
Svoje trditve podpira z dokazi (pri čemer presodi kakovost dokazov). 
 

 

Poleg veščine so za dobre medosebne odnose pomembne nekatere vrline in moči, ki jih 

izpostavljamo v nadaljevanju. 

OSEBNOSTNE MOČI OPIS VEDENJ 

PRIJAZNOST IN RADODARNOST Izvaja dobra dela in naredi usluge drugim. 

SOCIALNA INTELIGENTNOST Se zaveda svojih motivov in čustev ter motivov in čustev 
drugih ljudi. 

SOCIALNA ODGOVORNOST, 
PRIPADNOST SKUPINI 

Deluje kot član skupine, je zvest skupini, se čuti 
pripadnega. 

PRAVIČNOST Enakovredno obravnava vse ljudi, brez pristranskih 
odločitev. 

ODPUŠČANJE IN USMILJENJE Odpusti tistim, ki so storili nekaj narobe.  
Sprejme pomanjkljivosti pri drugih. 
Omogoči še eno priložnost. 
Se izogiba maščevalnosti. 

2.3 Predvideni vzroki za aktualno stanje 

• Spremembe v načinu življenja v sodobnem svetu (večji individualizem). 

• Selitev odnosov v virtualni svet. 

• Izoliranost v času epidemije in pouka na daljavo. 

• Manj skupinskih oblik dela pri pouku zaradi ukrepov v epidemiji in po njej. 

3. CILJ 
V dejavnostih v preteklem šolskem letu smo izbrali prednostni cilj: v šolskem letu 2022/23 razvijati 

veščine sodelovanja in komuniciranja. 

4. AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE 
CILJ: V šolskem letu 2022/23 razvijati veščine sodelovanja in komuniciranja 

AKTIVNOST 1: V pouk uvajati sodelovalno učenje. 

aktivnost Št. 
udel./ur 

člani dokazi 

Izobraževanje za UZ: Z moderiranjem do 
večje interaktivnosti in sodelovanja 

učencev v učnem procesu 

45 
(32 ur) 

UZ refleksija udeležencev 
prenos v prakso 
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 (avgust 2022) 

Kolegialne hospitacije (kjer je osrednja 
dejavnost sodelovalno učenje) 

20 Vodstvo, 
člani skupine 
za kakovost, 

strokovni 
delavci 

refleksija hospitiranca, 
hospitanta (sodelovalno 

učenje) 
povratna informacija 

Strokovne razprave  2x Strokovni 
aktivi 

Analiza ugotovitev 

Strokovne razprave  2X UZ Sinteza ugotovitev, priprava 
poročila 

AKTIVNOST 2: Medvrstniška pomoč učencev 

Sodelovalno učenje v oddelkih 
podaljšanega bivanja 

5 odd 
razr. st. 

Učitelji OPB, 
učenci na 
razr. st. 

Odzivi učencev 

Oblikovanje ekip za podporo 
odsotnemu učencu (predaja domače 

naloge, gradiv, razlaga) 

6. – 9. 
razr 

razredniki 
učenci na 

predmetni st. 

Odzivi učencev 

Strokovne razprave  2x Strokovni 
aktivi 

Analiza ugotovitev 

Strokovne razprave  2X UZ Sinteza ugotovitev, priprava 
poročila 

 

5. EVALVACIJA 
V šolskem letu 2021/22 smo se na šoli znašli pred dilemo, v kolikšni meri smemo oz. na kakšen način 

je smiselno spodbujati sodelovanje in skupinsko delo pri pouku, saj so veljale stroge omejitve in 

natančni protokoli ravnanja, s katerimi smo želeli preprečiti širjenje okužb s Covid-19. 

Tekom celega šolskega leta smo na srečanjih učiteljskega zbora raziskovali prioritete, oblikovali vizijo 

ter postopoma izluščili prednostno področje ter oblikovali cilj. Skupaj z učenci smo ob spoznanjih 

postopoma preizkušali dejavnost in nabori idej za spodbujanje dobrih medvrstniških odnosov in 

krepitev veščin, ki so za to potrebne. 

Postopoma smo uvajali in spodbujali medvrstniško pomoč, ki so jo uvedli vsi razredniki, se pa 

spontano ni razvila in je bilo pogosto potrebno spodbujanje in usmerjanje s strani razrednika (tudi 

določanje parov, navodilo, kdo komu priskrbi gradiva ob odsotnosti ipd.) 

V okviru hospitacij so v prvih dveh tretjinah šolskega leta prevladovale učne ure z individualnim 

delom učencev ali največ z delom v parih. Hospitacije v zadnji tretjini šolskega leta (ko smo že 

oblikovali in ubesedili prednostni cilj in se dogovorili o načinu in dejavnostih za doseganje), se je v 

urah večkrat pojavilo sodelovalno in skupinsko delo učencev, ki je vključevalo tudi pogovor o veščini 

sodelovanja, ki so jo učenci izkazali in ne le pogovor o učni snovi. 


