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Pomoč dijaku 



Definicija

 Dijak, ki zgodaj opusti šolanje, je tista 
oseba, ki prekine izobraževanje.

 Izpisan.

 Izbrisan.

 Ob koncu pouka neuspešen.



Cilj

 2015/16-2019/20 zmanjšati število 
dijakov, ki opustijo šolanje za 1 %.

 Šol. leto 2014/15-16 dijakov, 3,6 %.

 Šol. leto 2015/16-22 dijakov, 4,9 %.

 Tujci, SPI, napačne izbire.



Spremljanje

 Šolska skupina za preprečevanje zgodnjega 
opuščanja šolanja – strokovni tim, šolska 
svetovalna služba, razredniki.

 E-asistent - sistematično zbiramo, 
shranjujemo, analiziramo: učni uspeh, 
izostanke, sodelovanje s starši, dijake v stiski 
(vsebina Vzgojitelji).

 Razrednik (Poročilo razrednika).



Spremljanje podatkov

 Vpisani, konec avgusta;

 dijaki v stiski; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami;

 izvajanje sistema;

 uporaba: zase, za nadgradnjo sistema, 
za obveščanje deležnikov.



Preventivni ukrepi, postopek 
identifikacije, podpora dijakom 





Trajnost

 Sistem, predstavljen strokovnim delavcem šole, 
dijakom, staršem;

 Pomoč dijaku stalna točka dnevnega reda vsake 
pedagoške konference;

 redna 1-krat mesečna srečanja v »modri sobi« 
strokovnega tima;

 zaveza;

 zagotovljeni kadrovski, ne pa finančni viri;

 potrebnih cca 350 pedagoških ur za delovanje 
sistema.



Trajnost

 Sistem, zapisan v LDN šole;

 stalno spodbujanje zaposlenih k substilnosti za dijake 
v stiski, zgodnje prepoznavanje znakov in aktivno 
ukrepanje;

 eno izobraževanje za celoten učiteljski zbor, ki je 
povezan z dijaki v stiski. 
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POTREBE NAČRTOVANJA

 Učni neuspeh - poglavitni znak stiske dijakov;

 klasični dopolnilni pouk, obogaten z 
medvrstniško pomočjo;

 motivacija dijakov za učenje;

 širjenje prostovoljstva med dijaki;

 brezplačna učna pomoč;

 povezovanje dijakov;

 dijaki pridobijo splošne vrednote.



AKTIVNOST:

 namenjena vsem dijakom;

 izvaja se v okviru Dijaške skupnosti 
(vodja mentorica);

 je del OIN dijaka v stiski.



Šolsko leto 2015/16

CILJ

 Do 5 dijakov nudi sovrstnikom učno 
pomoč;

 vsaj 2/3 udeležencev treninga 
komunikacije           bolje  obvlada 
komunikacijske veščine.



OPIS PROCESA:

 seznanitev dijakov, zaposlenih, staršev; 

 oblikovanje skupine dijakov “tutorjev”

udeležba treningov 
komunikacije

pomoč drugim 
dijakom



 Napotki za izvajanje aktivnosti: 

 izdelana tabela s podatki dijakov 
“tutorjev”;

 obrazec za spremljanje učne pomoči;

 izvajanje v “modri sobi”.









 Treningi komunikacije:

 po NLP, izvajalo Društvo za razvoj 
potencialov Pupillam;

 4 izvedena srečanja.



REZULTATI

 Sodelovalo 9 dijakov 2. in 3. letnika SSI.

Evalvacija:

 pogovor – izvajanje pomoči dijakom 
(4/9 dijakov);

 anketa – udeležba treningov 
komunikacije (100 %);

 realizirani cilji.



IZBOLJŠAVE

 Več spodbude;

 treninge komunikacije izvajajo učitelji; 

 pohvala/nagrada dijaku za opravljenih 
vsaj 20 ur dodatne pomoči 
(upoštevamo pri IDE);

 zaključno družabno srečanje.



HVALA ZA POZORNOST!




