01

Ostani v šoli!
PriroËnik dobrih praks za prepreËevanje osipa

CPI, Center RS za poklicno izobraževanje
Ljubljana, avgust 2007

02

03
01

Pri nastajanju priročnika so sodelovali:
Barbara Božič
mag. Tanja Bezić
Andreja Štefan Bukovič
Špela Kaše
Maja Klančič
Tatjana Patafta
Danuša Škapin
Dušan Vodeb
Andrej Vukovič
Natalija Žalec
Sodelavci 20 poklicnih in strokovnih šol:
Srednja strojna in poslovna šola Maribor,
Šolski center Šentjur,
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota,
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,
Srednja trgovska šola Ljubljana,
Srednja šola Kočevje,
Srednja šola Jesenice,
Dvojezična srednja šola Lendava,
Šolski center Postojna,
Srednja zdravstvena šola Ljubljana,
Srednja šola Zagorje,
Srednja šola pri ZUIM Kamnik,
Šolski center Velenje - Poklicna in
tehniška šola za storitvene dejavnosti,

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje,
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
Tehniški šolski center Nova Gorica,
Ekonomska šola Novo mesto,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto,
Šolski center Novo mesto,
Srednja gradbena in lesarska šola.
Uredili:
Barbara Božič
Danuša Škapin
Jezikovni pregled:
Alenka Šalej
Prevod povzetka:
Romana Mlačak
Idejna zasnova:
Saša Kerkoš / Bergla
Fotografija in ilustracija:
Saša Kerkoš / Bergla
Prelom:
Dani Bajc / Bergla
Tisk:
Tskarna Cicero
Naklada:
600

Priročnik Ostani v šoli! je nastal na Centru RS za poklicno izobraževanje. Izdajo sta sofinancirala
Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
371.212.8:377
OSTANI v šoli! : priročnik dobrih praks za preprečevanje osipa /
[pri nastajanju priročnika so sodelovali Barbara Božič ... [et al.]; uredili Barbara Božič, Danuša
Škapin ; prevod povzetka Romana Mlačak ; fotografija in ilustracija Saša Kerkoš]. - Ljubljana : CPI,
Center RS za poklicno izobraževanje, 2007
ISBN 978-961-6246-55-2
1. Božič, Barbara, 1972234586624

Kdo in kaj je CPI
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je osrednja razvojna in
svetovalna institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
v Sloveniji. Med temeljne naloge Centra sodijo priprava strokovnih podlag in
metodoloških izhodišč, kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov, razvoj
sodobnih modularno zasnovanih izobraževalnih programov in druge aktivnosti,
ki prispevajo k večji kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter
povezujejo izobraževanje s področjem dela.

01
04

01
05

Kazalo

PriroËniku na pot

06

Povzetek / Summary

12

1.

Model preventivnih ukrepov za prepreËevanje osipa

15

1.1

Načrtovanje preventivnih ukrepov za preprečevanje
osipa mora izhajati iz spoznanj o razlogih zanj
Struktura modela za preprečevanje osipa

18
20

Kako je projekt Preventivni ukrepi za
prepreËevanje osipa v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (PUPO) zaživel v praksi

29

Šolsko leto 2004/05

31

1.2
2.

2.1

2.2
2.3

Šolsko leto 2005/06
Šolsko leto 2006/07

32
33

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Dobre prakse šol v projektu PUPO
Poletne ter božično-novoletne delavnice in bazar
Prvi šolski dan s starši in dijaki
Prvi šolski dan malo drugače
Spoznavni (kostanjev) piknik
Delavnica: spoznajmo se
Diagnostični testi
Učenje učenja
Delavnica: odgovornost
Delavnice za utrjevanje občutka varnosti
Delavnica: motivacija za boljše učenje
Razrednik - koordinator dela oddelčnega učiteljskega zbora
Govorilne ure za dijake
Drugačne razredne ure
Redni razgovori razrednika z dijakom
Individualni učni načrt
Individualno delo z vzgojno in učno neuspešnimi dijaki
Individualni načrt za izboljšanje učnega uspeha
Tutorstvo
Izredni roditeljski sestanek

37
38
41
45
47
50
52
56
85
61
63
66
68
71
73
76
78
80
83
86

4. Namesto sklepa

89

Viri in literatura

95

5. Priloge
Priloga A
Priloga B
Priloga C
Priloga D
Priloga E

97
98
99
105
107
112

06

07

Priročniku na pot

Današnji položaj poklicnega izobraževanja in znotraj tega položaj nižjih in srednjih poklicnih šol
se v marsičem razlikuje od preteklega in polpreteklega obdobja. Odvisen je od razvoja dela in
globalnega tržnega gibanja. Določen je s formalnimi akti in zakonskimi določili, ki mu po eni
strani zagotavljajo mesto v sistemu izobraževanja, po drugi strani pa nemalokrat zavirajo in
omejujejo njegov razvoj. Poklicna šola je v obdobju spreminjanja. Izoblikovati si bo morala novo
podobo. K temu jo silijo zunanje spremembe, viri, ki ji bodo omogočili spremembo, pa se nedvomno skrivajo v njej sami, predvsem v sodelavcih, ki ustvarjajo vzgojno-izobraževalno prakso.
Sodobni tvorci zamisli o vseživljenjskem učenju (npr. Dohmen1) vidijo nov položaj šole v tem,
da postanejo organizacije, ki svetujejo in pomagajo pri oblikovanju kariere. Zaradi tega morajo
okrepiti svoje svetovalno delo, se osredotočiti na posameznega učenca in skladno s potrebami
vzgojno-izobraževalnega dela in posameznika tudi ustvarjati prostor, v katerem se povezujejo
in sodelujejo z gospodarskimi, političnimi in individualnimi subjekti civilne družbe. Tako ustvar-

1 Dohmen,G. (1996): Lifelong Learning. Guidelines for a modern education policy. Federal Ministry of Education, Science, Reserach and Technology. Bonn.

Ker je resnična škoda zamuditi užitek, ki ga nudi spremljanje razvoja slehernega dijaka, ker tudi
osipnik pomeni nekomu največ in je zanj najpomembnejše, kar ima, ker predstavlja osip dijakov
za državo in družbo izgubljeno poslovno priložnost, hkrati pa osipniki za isto državo in družbo
pomenijo dodaten strošek.

jajo priložnosti za učenje in svojim učencem omogočajo, da si pridobivajo relevantne izkušnje
že v procesu učenja, po drugi strani pa tako prispevajo k njihovi promociji. Tudi ukrepi za
zmanjševanje osipa, ki jih skozi prakso šol opisujemo v tem priročniku, so naravnani v to smer.
Res pa je, da je šola vpeta v družbo in da so razmere v šoli tudi odraz razmer v družbi. Zato je
pomembno, da se šole, pa tudi drugi, zavedamo, kaj se dogaja z delom v modernem času, kako
nastaja znanje in kakšen je njegov vpliv na uspešnost podjetij pa tudi posameznikov na trgu.
Zdi se, da enota dela in delovno mesto terjata vse bolj specifično poklicno in strokovno znanje,
ki se pod vplivom hitrega tehnološkega razvoja vseskozi spreminja in z vidika delavca tudi
zastareva. Po drugi strani pa je vse bolj razvidno, da razen specifičnega poklicnega znanja
zaposleni potrebujejo ključne kompetence – temeljne zmožnosti, ki jim omogočajo prilagajanje spremembam in dobro opravljanje dela. Spreminjanje dela in delovnega mesta dodatno
pospešujejo tudi spremembe na trgu, ki na ravni združbe pa tudi na ravni panoge predstavljajo
dejavnik, ki posamezna delovna mesta ukinja ali spodbuja – povečuje ali zmanjšuje potrebe
po določenem profilu znanja in usposobljenosti, predvsem pa prinaša potrebe po novi, dodatni
usposobljenosti zaposlenih. Poklicno šolstvo se na te nagle in nenehne spremembe le s težavo
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odziva, saj je proces sprejemanja programov relativno dolgotrajen proces. Nedvomno pa v obdobju petih letih lahko utrpi posledice, ki se izražajo v upadu vpisa in zanimanja za njihove
programe.
Na drugi strani se tudi gospodarske združbe in zaposleni pri tem prilagajanju velikokrat srečujejo
s težavami, ki so povezane z neustrezno usposobljenostjo kadrov, pomanjkanjem ali presežkom
posameznih profilov, po drugi strani pa tudi z odsotnostjo ustrezne izobraževalne ponudbe, ki
bi jim omogočila, da bi si zaposleni pridobili ustreznejšo usposobljenost. Nemalokrat se zgodi,
da javna ponudba poklicnega izobraževanja in usposabljanja ne more zadostiti posamičnim
potrebam, ki jih imajo podjetja, bodisi zato, ker so njihove potrebe preveč specifične, ali pa
je njihov obseg v danem trenutku premajhen, da bi bila izpeljava programa ekonomična. V
časovni stiski podjetja marsikje potrebe po usposabljanju rešujejo sama. Nemalokrat poteka
usposabljanje kar na delovnem mestu po metodi »inštruktaže« ali mentorstva. Podobnega so
deležni tudi začetniki, ki po končanem šolanju vstopajo v delovno razmerje. Vse več podjetij
se skozi tovrstne potrebe po usposabljanju zaveda, da mora za specifično izobraževanje in
usposabljanje vedno bolj skrbeti tudi samo, a kljub temu je iz podatkov o zaposlovanju vse
bolj razvidno, da ostajajo zaposleni le tisti delavci, ki jih podjetje vključuje v izobraževanje in
v njihov strokovni razvoj vlaga finančna sredstva. Prav tako postaja vse bolj izrazit pojav, da
mladi takoj po šolanju težko poiščejo zaposlitev, ker naj bi bili pomanjkljivo usposobljeni in ker
nimajo delovnih izkušenj. Če podjetja zaposlijo nove delavce, iščejo take, ki že imajo izkušnje
in so potemtakem bolje usposobljeni za delo. Konkretnih delovnih izkušenj si učenci v šoli ne
pridobivajo oz. so te omejene tako časovno kot tudi po svoji specifičnosti.

Posamezniki, ki se želijo pri delu uveljaviti in narediti uspešno kariero, se zavedajo, da je kakovost izobrazbe pri tem odločilnega pomena. Pri zgodnjem načrtovanju kariere se vključujejo v
univerzalne – k različnim možnostim odprte programe, ki vodijo do najvišjih izobrazbenih stopenj. Prizadevanje za vključitev v te programe se za posameznika prične že v osnovni šoli in je v
veliki meri povezana tudi s prizadevanjem učenčevih staršev in kakovostjo osnovne šole.

Vsa ta vprašanja vplivajo na današnjo poklicno šolo in se v njej odražajo. Vpis v poklicne šole
je nižji kot v gimnazije ali v druge strokovne programe. Veliko učencev, ki se vpiše v program
poklicnih šol, nima pravega motiva za izobraževanje – veselje do poklica. Veliko učencev, ki
se vpiše v poklicne šole, ima v poprečju slabši učni uspeh od učencev, ki se vpišejo denimo v
gimnazije, kar po svoje opozarja na to, da so v izhodišču za učenje manj motivirani ali pa imajo
tudi druge življenjske težave. To se potrdi s podatki o osipu2, ki je prav v nižjih, pa tudi srednjih poklicnih šolah v primerjavi z drugimi programi veliko višji. Prav osip je verjetno eden od
pomembnih kazalnikov, da je potrebno v poklicnih šolah nekaj spremeniti. Kaj bi bilo potrebno
spremeniti in kdo naj spreminja, je nedvomno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti širše in
nanj šole ne morejo odgovoriti same, saj je njihovo delovanje družbeno in odvisno od mnogih
akterjev.

2

Zadnji zbrani podatki, ki so na voljo, so podatki generacije, prvič vpisane v šolskem letu 1993/94.

Današnja poklicna šola je razpeta med tendenco po vse večji specializaciji in konkretnosti
znanja, s katerim bi lahko takoj zadostila konkretnim gospodarskim subjektom, in splošnostjo
izobraževanja, ki naj mlademu človeku omogoči, da se bo razvil v samostojno in sicer krepostno in kompetentno osebnost, ki se bo zmogla dejavno vključiti v družbo. Razpeta je med
temeljnimi strokovnimi spoznanji in sodobnim znanstveno-tehnološkim napredkom, med
pedagoškim etosom in gibanjem trga, med centraliziranim in avtonomnim, javnim in zasebnim,
med učenjem na zalogo in vseživljenjskim učenjem. Ves čas se sooča tudi z omejevanjem
sredstev za investicije in izobraževanje zaposlenih. Na sečišču vseh teh silnic se poklicna šola
poraja kot konkretna ustanova s svojimi učenci, svojim učiteljskim zborom, z vodstvom, ustanovitelji in okoljem, ki naj bi mu služila. Položaj, v katerem so se znašle šole, je zapleten. Vse, kar
smo zapisali zgoraj, so dejavniki, ki jih morajo šole pri načrtovanju, izpeljevanju in vrednotenju
svojega vzgojno-izobraževalnega dela upoštevati.

Kaj lahko stori šola sama, da bi se kot sodelavka približala gospodarstvu, izboljšala svojo popularnost in posledično zmanjšala osip ter se razvila v suveren izobraževalni in družbeni prostor, v
katerem mlada osebnost prične dejavno oblikovati svojo življenjsko pot in vzpostavljati dejaven
odnos s pomembnimi subjekti v družbi?

Prav slednjemu vprašanju smo sledili tudi sodelavci projekta Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa (PUPO) in vse šole, ki so se pridružile projektu z namenom, da bi izboljšale kakovost svojega dela
in tako zmanjšale osip. Ugotovili smo, da se morajo šole ozreti v svoje delovanje in premisliti o tem,
kakšne bi hotele postati in kaj morajo za to storiti. Nedvomno se jim bo pri tem razkrilo, da vsega ne
morejo postoriti same, a kljub temu je dejaven položaj, ki ga zavzamejo, izhodišče za kakršno koli
spremembo in napredek. Tak položaj jim daje tudi moč in osmišlja njihova prizadevanja.
Model preventivnih ukrepov, ki so predstavljeni v pričujočem priročniku in so jih sodelujoče šole
izpeljale vsaka nekoliko drugače in po svoje, poskuša biti skupni, v marsičem več kot minimalni
standard kakovosti dela pri zmanjševanju šolske neuspešnosti. Projekt predstavlja s svojimi aktivnostmi pomembno novost pri preprečevanju osipa, saj so bile šole do sedaj pri reševanju te
problematike prepuščene same sebi in svojim izkušnjam. Med seboj so postale konkurenčne
in uspešni ukrepi so postali poslovna skrivnost, ki izboljšuje konkurenčnost na trgu. V projektu
PUPO so šole med seboj sodelovale in bile deležne tudi zunanje pomoči. V največjo pomoč so
jim bili posamezni strokovni članki in izkušnje drugih šol. Zato je projekt PUPO prišel v pravem
trenutku. Naravnan je izjemno praktično in uporabno. Vsaka šola ga bo lahko nadgradila z
lastno inovativnostjo in lokalnimi posebnostmi ter potrebami.

Zavedamo se, da je šola le eden od dejavnikov v poklicnem in osebnostnem razvoju človeka.
Zelo pomemben, a ne edini. Zato je za generacije mladih ljudi nujen načrten in celosten pristop družbe do zagotavljanja stabilnih možnosti razvoja njihovih kariernih poti. Potrebno jih je
zaščititi pred kratkotrajnimi tržnimi manipulacijami na trgu dela, saj je vsaka generacija enkratna in nenadomestljiva. Posledice napak, storjenih v vzgoji in izobraževanju, so za udeležence
velikokrat usodne, kasneje sprejeti ukrepi za odpravo napak slabi in velikokrat ne prinesejo
želenega učinka. Kot nezavedno se vgradijo v njihovo razumevanje in odnos do učenja in preko
starševstva vplivajo tudi na nove rodove.
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S priročnikom nagovarjamo tudi tiste, ki sprejemajo politične odločitve: naj bodo odprti za
strokovne debate in naj celostno – ekosistemsko premislijo o morebitnih sistemskih ovirah, ki
stojijo na poti uspešnejšemu zmanjševanju in preprečevanju osipa, in o vsestranskih posledicah formalnih odločitev, ki jih sprejemajo. To ne velja le za politiko izobraževanja, temveč tudi za
druge politične resorje. Vseživljenjsko učenje je namreč koncept, ki predvideva najrazličnejše
oblike učenja v vseh obdobjih življenja in v različnih okoliščinah. Poklicna šola je pomemben
del vseživljenjskega učenja. Bolj kot kdaj koli poprej se bo morala spremeniti, a tega ne bo
mogla izpeljati v vakuumu, in potrebovala bo veliko pomoči.
Proces uvajanja večjih sprememb v izobraževalni sistem je dolgotrajen. Veliko časa je potrebnega, da se zamisel uresniči. Enako se je godilo tudi s predstavljenim modelom preventivnih
ukrepov. Zakonodajalec in financer sta v času nastajanja in preizkušanja modela v praksi že
sprejela ali pa vsaj predlagala določene spremembe (npr. Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju3, Pravilnik o ocenjevanju v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju4,
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah5), ki bodo v marsičem olajšale delo šol pri izvajanju
ukrepov za preprečevanje osipa.
Skupine, ki so eno leto preizkušale ukrepe, so bile nad modelom in z delom, ki so ga opravile,
navdušene. Želeni učinki so se pokazali že po relativno kratkem času uvajanja ukrepov. Žal
je bil vzorec premajhen, da bi učinkovitost vpeljanih ukrepov lahko posplošili. Nedvomno pa
priročnik predstavlja primere dobre prakse, iz katerih lahko marsikaj pridobimo tudi pri lastnem
delu. Vzpodbudi nas lahko k razmišljanju in iskanju novih rešitev, nas opogumi in nam ponudi
zrcalo za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga opravljamo. Menimo, da dobre prakse ne bi smeli
zadrževati le zase, zato jo v obliki priročnika ponujamo v pomoč vsem šolam, ki se srečujejo
s pojavom osipa, pa tudi tistim šolam, ki si želijo izboljšati kakovost svojega dela, čeprav se z
osipom ne srečujejo. Menimo, da pri tem pridobijo vsi: dijaki, zaposleni na šoli, pa tudi okolje,
v katerem šola deluje.

Želimo vam veliko srečnih in nasmejanih obrazov!

3

Ur.l. RS, št. 79/2006
http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/srednjesolsko_izobrazevanje/
5 http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/srednjesolsko_izobrazevanje/
4
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Posebno mesto v priročniku imajo tudi mnenja, ki so jih o posameznih ukrepih podali dijaki in
učitelji ter posamezniki, ki so sestavljali projektno skupino PUPO.

> >>
This manual aims to present activities and results of a three-year project PUPO (Preventive Measures for Dropout Prevention) which was corroborated with theoretical insights and
practical examples from practice submitted by the schools participating in the project.
The introductory section of the manual discusses the main motivation behind its conception
and reasons for tackling the problem of dropout reduction and prevention in VET.
Next sections examine theoretical premises for elaboration of the model for dropout prevention
and the structure of the model. The measures at three levels of prevention are elucidated in
great detail, whereby every measure targets the level of the student as well as also impacting
the level of social environment and school. Further sections focus on the objectives pursued by
the authors of the PUPO project, set out the method and time span of the project activities and
the results emerging from the project.

Povzetek / Summary

The most important section of the manual deals with successful measures from practice depicted by representatives of individual schools. These measures were taken in extremely diverse areas of action, ranging from individual students, parents, class to the entire school.
These examples are of special value as they reflect real-life practice and can be further expanded to include the remaining school environment.
A special place in the manual is set aside to opinions on individual measures voiced by students, teachers and individuals making up the PUPO project group.

> >>
V pričujočem priročniku so predstavljene aktivnosti in rezultati tri leta trajajočega
projekta PUPO (Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa), podprti s teoretičnimi spoznanji in
praktičnimi primeri iz prakse v projektu sodelujočih šol.
V uvodnem delu priročnika izvemo, zakaj so se avtorji sploh lotili problematike zmanjševanja in
preprečevanja osipa v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
V nadaljevanju se seznanimo s teoretičnimi izhodišči za izdelavo modela za preprečevanje osipa ter samo strukturo modela. Podrobno so nam predstavljeni ukrepi na treh nivojih preventive,
pri čemer vsak ukrep deluje tako na ravni dijaka, kot tudi socialnega okolja in šole. Nadalje izvemo, katere cilje so avtorji želeli doseči s projektom PUPO, kako in v katerih časovnih obdobjih
so izvajali aktivnosti projekta in kakšne rezultate so pri tem dosegli.
Najpomembnejši del priročnika so primeri uspešnih ukrepov iz prakse, ki so jih opisali
predstavniki posameznih šol in zajemajo ukrepe na zelo različnih področjih delovanja, od
posameznega dijaka, staršev, razreda do cele šole. Ti so še posebej dragoceni, saj so odraz
konkretne prakse in se lahko razširijo na preostali šolski prostor.
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1. Model
preventivnih ukrepov
za preprečevanje osipa

Podatek, da skoraj četrtina mladih v Sloveniji vstopa na trg delovne sile brez poklicne izobrazbe,6 je zaskrbljujoč, saj to dolgoročno pomeni tudi, da bodo ti mladi ljudje, kakor kažejo
številne raziskave v okviru OECD (1994,1998), tudi v prihodnosti nenehno izpostavljeni
najrazličnejšim negativnim posledicam svoje nedokončane izobraževalne poti – predvsem
pa bodo, po vseh raziskavah sodeč, težje zaposljivi, zaposleni le za določen čas, imeli bodo
nizke plače in vse življenje očitno čutili tudi resne ekonomske posledice svojega neuspeha
v šolskem sistemu.
Dolgoročni vplivi šolskega neuspeha so tako pomembni za posameznika in družbo, da se
je njegovemu temeljitemu preučevanju in preprečevanju posvetil tudi Svet Evrope v svoji resoluciji iz leta 19897; na osnovi te resolucije naj bi države razvijale svoje aktivnosti v

6
7

Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, Ljubljana 1996.
Resolution of The Council and the Ministers of Education meeting within The Council of 14.
December 1989, on Measures to combat failure at school (90c/27/01); v : Measures to combat failure at
school: A challenge for the construction of Europe, Eurydice, Luxemburg 1994, str. 163.
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naslednjih smereh:
>

>
>
>

>

>

>> raziskovale naj bi pojave neuspeha in vzrokov zanj ter razvijale različne strategije in
metode za njegovo zmanjševanje; poskrbele naj bi za kakovost predšolske vzgoje, predvsem za otroke iz depriviligiranega okolja;
>> prilagodile naj bi delovanje šolskih sistemov, tako da bodo prenovile vsebino, pogoje
in metode poučevanja in učenja;
>> uvajale naj bi programsko diferenciacijo, uvajale časovno različno dolge programe;
>> odpravljale naj bi strukturne in funkcionalne ovire uspešnosti, in sicer s povezovanjem med predmeti ter interdisciplinarnim poučevanjem, z ustreznejšim sistemom poklicnega usmerjanja (danes t. i. karierne orientacije), s skrbjo za povečanje možnosti za prehajanje med programi, z uvajanjem individualne pomoči in vodenja, s spodbujanjem dela
učiteljev v timih, z dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem učiteljev in z nudenjem
podpore njihovemu delu, z izboljševanjem šolske administracije, s spodbujanjem učenja
tujih jezikov;
>> poleg tega naj bi se povečala pozornost šol na kulturni, socialni in ekonomski kontekst (povezovanje šole z okoljem, družbo in s svetom dela); povečala naj bi se ponudba
posebnih kurikularnih aktivnosti - predvsem zdravstvene in družinske vzgoje, športa in drugih prostočasnih dejavnosti;
>> izobraževanju naj bi namenili več finančnih sredstev, predvsem za obogatitev
kadrovskih in materialnih resursov.

Poudarek resolucije je bil tudi na nujnosti mobiliziranja lokalnega šolskega okolja, izmenjavanju spoznanj o novih metodah in dosežkih v izobraževanju, še predvsem pa so poudarili nujnost
mednarodnega sodelovanja tako v zvezi z izobraževalnimi politikami kakor tudi s konkretnimi
projekti v posameznih državah in pri mednarodnih primerjalnih študijah.
Omejena resolucija je bila podlaga številnih prizadevanj za zmanjšanje neuspeha v Evropski
uniji v naslednjih letih. Zmanjševanje neuspešnosti je ena od prednostnih nalog, ki jih je sprejela naša država s politiko Evropske unije za področje izobraževanja, in se vključuje v Lizbonske
cilje, ki predvidevajo, da postane Evropa do leta 2010 vodilna sila v kakovosti izobraževanja in
usposabljanja. Eden od ciljev, ki podpirajo omenjena prizadevanja, je za polovico8 zmanjšati
delež mladih ljudi, ki predčasno zapustijo izobraževanje. Povprečni delež osipa v državah EU bi
tako dosegel želeno stopnjo, ki je 10 % ali manj.
Članice Evropske unije so tako razvile številne programe, ciljno usmerjene preventivne in kurativne projekte za povečanje deleža vključenosti mladih v družbo, boljšo pripravo na vključevanje
v svet dela in dopolnjevanje znanja v smeri boljše prilagojenosti potrebam trga.

8

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html

Eden od poskusov razvijanja uspešnega modela za zmanjševanje šolske neuspešnosti
in osipa 9 v Sloveniji je bil projekt »Preprečevanje šolske neuspešnosti in blažitev njenih
posledic«10, ki je v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju besedila:
Center) potekal v letih 2002 do 2004. Eden od rezultatov projekta je teoretični model preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Model v svojih izhodiščih upošteva mnoga domača in tuja spoznanja11, predvsem pa dejstvo,
da so za neuspeh odločilni različni dejavniki in nikakor ne le učenčeve osebne značilnosti.
Govorimo lahko o psiholoških (osebnih), socialno-kulturnih in institucionalnih dejavnikih neuspeha.
Tisti, ki poudarjajo psihološke vzroke neuspešnosti, vanje običajno umeščajo posledice genetskih značilnosti posameznika z vidika njegovega kognitivnega ter emocionalnega funkcioniranja. Na oboje pa odločilno vpliva tudi okolje v zgodnjem otroštvu.
Pristopi, ki poudarjajo socialno-kulturne vzroke, izpostavljajo, da šola s svojo neprilagojenostjo
potrebam prikrajšanih socialnih skupin reproducira neenakost in še povečuje prikrajšanost teh
skupin. Tisti, ki poudarjajo ta vidik vzrokov, se zavzemajo za t. i. kompenzacijske programe, prvi
pa bolj kurativne programe.
V zadnjem času pa se vse pogosteje poudarja tudi pomen življenja in dela znotraj šole – tako
z vidika odnosov kot z vidika procesa poučevanja. Poudarja se pomen pričakovanj učiteljev,
njihovi odnosi z učenci in način vodenja šole. Ta pristop poudarja predvsem možnosti diferenciacije poučevanja, formativnega preverjanja znanja in skrb za notranji razvoj šole.

Enotno mnenje številnih raziskovalcev danes pa je, da nobena ozka opredelitev vzrokov za
neuspeh ni dovolj. Vse navedene vidike je potrebno upoštevati tako pri tolmačenju kakor tudi
pri načrtovanju ukrepov, kar je bilo upoštevano pri izdelavi samega modela, ki je podrobneje
opisan v nadaljevanju priročnika.

9 Kot učno neuspešnost razumemo ne le to, da učenec prekine šolanje, ampak tudi, ko posameznik subjektivno občuti, da dosega bistveno manj kot zmore, ko mora ponavljati razred, ko sicer konča šolanje, pa na
trgu zanj ni dela. V evropskem prostoru pa pod pojmom osip (drop out) praviloma mislimo na delež populacije, ki prekine redno šolanje, še preden pridobi kakršno koli veljavno kvalifikacijo za delo (npr. tudi če ne
dokonča obveznega izobraževanja ali ne nadaljujejo šolanja po osnovni šoli) in tako postane dejansko del
potencialno eksistenčno ogrožene populacije, del potencialno socialno izločene skupine.
10 Projekt je potekal v okviru Razvojnega programa za implementacijo Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja
11 Glej M. Crahay ( 1994). Summary and Prospects. V: Measures to Combat failure at School. Eurydice,
Luxemburg.
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1.1 NaËrtovanje preventivnih ukrepov
za prepreËevanje osipa mora izhajati
iz spoznanj o razlogih zanj
»Izobraževanje lahko deluje kot povezovalni dejavnik v družbi, če si prizadeva upoštevati različnost
posameznikov in skupin ter skrbi, da tudi samo ne prispeva k socialnemu izključevanju!« pravi
Jacques Delors v poročilu Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje.12 Izpostavi tudi,
da formalne šolske sisteme pogosto upravičeno kritizirajo, da z določanjem nekega kulturnega
in intelektualnega modela za vse otroke in brez zadostnega upoštevanja njihovih posebnih
nadarjenosti omejujejo osebnostni razvoj posameznika. Nekateri šolanja ne morejo uspešno
dokončati, ker se šole ne prilagodijo njihovim posebnim sposobnostim in težnjam, njihovim
talentom, njihovi kulturni raznovrstnosti. Brez izobrazbe imajo mladi minimalne možnosti za
zaposlitev in so postopoma izključeni iz sveta dela ter prikrajšani za možnosti vključevanja v
družbo. Tako šolski neuspeh posredno, če ne že neposredno, poraja socialno izključevanje,
spodbudi pa lahko tudi številne druge, za posameznika in družbo nekonstruktivne oblike
vedenja.
Danes se vedno bolj poudarja, da mora šola postati mesto vključevanja oz. ponovnega
vključevanja.13 Preprečevanje šolskega neuspeha je tudi družbena nujnost. Da bi šolski sistem
to zmogel, se morajo organizirati raznovrstne, tudi individualne poti šolanja tako, da se nikdar
ne zaprejo vrata možnosti za kasnejše vrnitve v šolski sistem. Ne sme biti le »ene kraljevske«
poti do izobrazbe, kot pravi Delors.14 Naj gre za menjavo obdobij izobraževanja z obdobji dela.
Razvoj vseživljenjskega učenja pa zahteva oblikovanje novih načinov pridobivanja spričeval,
ki bodo upoštevala vse pridobljene sposobnosti (formalno, neformalno in informalno). Že
omenjeno poročilo mednarodne komisije govori o t. i. »osebni izkaznici usposobljenosti«, ki
bi vsakemu omogočala priznavanje njegovega znanja in spretnosti, ki jih je pridobil oz. razvil.
To vprašanje smo v zadnjih letih v Sloveniji, vsaj na formalni ravni, že rešili s sistemom potrdil
(certifikatov) in sistemom vzpostavljenih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pa tudi z modelom
kompetenčnega načrtovanja vzgojno-izobraževalnih programov.15
Komisija J. Delorsa meni, da je potrebno povsod tam, kjer je delež ponavljalcev in tistih, ki zapustijo šolo, velik, učinkovito analizirati vzroke in se truditi za odpravo teh težav.16
J. Delors izpostavlja, da mora šola:17
>

>>

>
>
>
>
>
>
>

>>
pouk se bo moral prilagoditi posameznikom in jih bolj navduševati;
>>
popestriti pouk, pritegniti posameznika, družine, ustanove;
>>
zagotavljati pravico do drugačnosti in zagotoviti spoštovanje univerzalnih vrednot;
>>
vzgajati za strpnost in spoštovanje drugačnosti;
>>
izobraževanje mora biti bolj prilagojeno manjšinskim skupinam;
>>
tudi tisti iz socialno najmanj spodbudnih okolij morajo imeti možnost dostopa do
novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
>>
ponuditi večjo izbiro izobraževalnih poti mladim, omogočiti preusmeritve, usposobitev
za odločanje o prihodnosti.

Šola ima tudi dolžnost, še posebej kadar otrok nima ustreznega družinskega okolja, da omogoči
uresničitev zmožnosti vsakega in posveti pozornost vsem vidikom vzgoje.18

Komisija J. Delorsa priporoča naslednje ukrepe:19
Šolski sistemi morajo skrbeti, da se bo zmanjšala socialna ranljivost otrok, ki izhajajo iz
ogroženih slojev:
>
>
>
>
>
>

>>
ugotavljati ogroženost otrok (družinske razmere);
>>
vpeljati politiko pozitivnega razločevanja (dodatna sredstva, posebne metode dela);
>>
ukrepi za pomoč - razviti bolj prilagodljive poti za otroke, ki se šolskemu sistemu težko
prilagajajo (manjši oddelki, prilagojen tempo dela itd.);
>>
omogočiti prehajanje med šolo in delom;
>>
mladim brez kvalifikacij je potrebno omogočiti ponovno vključitev, dopolnilno
izobraževanje … skratka ponuditi možnosti za izobraževanje;
>>
vpeljati sistem »osebne izkaznice usposobljenosti«.

Komisija OECD pa priporoča tri temeljne ukrepe:20
>
>
>

>>
>>
>>

ukrepi na kurikularni ravni (sistemski ukrepi);
omogočanje prehodov med programi (horizontalna in vertikalna prehodnost);
izobraževalno in poklicno usmerjanje (poklicna oz. karierna orientacija).

Uspešni ukrepi in spoznanja različnih držav so bili tako uporabljeni tudi v načrtovanju modela
preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa.

pritegniti starše, da bodo sodelovali pri izbiri izobraževalne oz. šolske poti otrok;

12 J. Delors: Učenje: Skriti zaklad, Poročilo mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje,
pripravljeno za UNESCO, prevod Ministrstvo za šolstvo in šport., Ljubljana, 1996, str. 50.
13 Ibid., str. 51.
14 ibid., str. 132
15 http://www.cpi.si/ucitelji/kurikulum/izhodisca.aspx, 29. 6. 2007
16 J. Delors: Učenje skriti zaklad, Poročilo mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje,
pripravljeno za UNESCO, prevod Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana, 1996, str. 17.
17 ibid.,str.52.
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ibid.,str.129
Overcoming failure at school, OECD, 1998, str. 43 -58
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1.2 Struktura modela za prepreËevanje osipa
Predlagane preventivne dejavnosti oz. ukrepi (model) so na osnovi skrbnega tehtanja modelov, strategij in metod ter t. i.»dobrih praks« pri obravnavani problematiki različnih držav članic
EU ter poznavanju lastnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja razdeljene na tri
nivoje preventive21 in na pomoč, seveda pa so lahko učinkovite le, če so del programa šole kot
celote.

>
>
>
>

kot pravi poti, sicer primerni za večino ljudi, J. Delors. Pripisovanje vzrokov za neuspeh edinole
učencu in tudi neposredna pomoč le njemu in le sprememba njegovega vedenja ne morejo
roditi uspeha.

Pomen simbolov in kratic:

>> Primarna preventiva/ukrepi (svetovalno delo s celotno populacijo, še preden vstopi v
poklicno/strokovno šolo, in v začetku šolanja, da bi preprečili pojavljanje večjih problemov);
>> sekundarna preventiva/ukrepi (intervencija poklicne/strokovne šole na začetni ravni
težav);
>> terciarna preventiva/ukrepi (preprečevanje širjenja obstoječe motnje in težav);
>> pomoč (neposredno in posredna razvojno-svetovalna pomoč).

Raven učenca/dijaka (kognitivna, emocionalna, socialna)

Socialno kulturno okolje (družinsko okolje, vrstniške skupine, ožje socialno
okolje)

Struktura modela izhaja iz številnih razlag in predpostavk o najpomembnejših dejavnikih oz.
razlogih, ki vplivajo na osip.

Institucionalna raven (zakoni in pravilniki, programi in organizacija dela šole,
metode poučevanja in učenja, razvojno proučevalno delo šole)

Kot je bilo že predstavljeno, velja, da se pri osipu prepletajo različni in večplastni dejavniki, ki
jih lahko pripišemo:
>

>
>

>> učencem/dijakom: kognitivna, emocionalna, socialna raven (učna motivacija, učne
navade, učne sposobnosti, prilagajanje zahtevam srednješolskega izobraževanja in samemu šolskemu okolju, izbira izobraževalnega programa, vedenje itd);
>> socialno-kulturnemu okolju (družinsko, ožje socialno okolje itd., spodbude staršev,
socialno-ekonomski status družine itd);
>> šolskemu sistemu oz. njegovemu delovanju (struktura programov, organizacija izvajanja, didaktične metode, metode preverjanja in ocenjevanja znanja itd).

Glede na to, da dejavniki osipa izvirajo tudi iz šolskega sistema/šole, s tem nismo predpostavili, da mora ta prevzeti nase vso odgovornost za socialno izključevanje, vendar pa se mora po
najboljših močeh truditi in izkoristiti začetno motivacijo mladih za izobraževanje, jo ustrezno
razvijati, ustvarjati okolje, v katerem se pridobiva zanimivo in uporabno znanje, pri kateremr
dijaki razvijajo interese in vstopajo v nove socialne odnose, skratka maksimalno število mladih
mora pripraviti tako, da bodo lahko igrali aktivno vlogo v ekonomskem in kulturnem življenju.

V prvi vrsti pa je potrebno z argumenti zmanjševati delež predsodkov v interpretaciji učne
neuspešnosti, npr. o vplivu ponavljanja na uspešnost, o možnostih verbalnega spodbujanja
k več učenja, o tem, da je za vse ljudi primerna ena in edina »kraljevska pot izobraževanja«,
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Glej Durlak, v: Resman et. al., 1999, str. 81.

SD
R
U
IND
SKU
ZRSZ
ACS
CIPS
OUZ
CUZ
OŠ
OŠPP
OPP
PO
INDE
RU
IP
NPI
SPI
SSI

svetovalni delavec
razrednik
učitelj
individualno
skupinsko
Zavod RS za zaposlovanje
Andragoški center RS
Center za informiranje in poklicno svetovanje
oddelčni učiteljski zbor
celotni učiteljski zbor
osnovna šola
OŠ s prilagojenim programom
otroci s posebnimi potrebami
poklicna orientacija
interesne dejavnosti
razredna ura
izobraževalni program
nižje poklicno izobraževanje
srednje poklicno izobraževanje
srednje strokovno izobraževanje
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PRIMARNI PREVENTIVNI UKREPI PRED VPISOM V POKLICNO/STROKOVNO ŠOLO

> PO v OŠ 22 ; sodelovanje poklicnih/strokovnih šol, zbornic,
delodajalcev, drugih ustanov:
•dnevi odprtih vrat (poklicnih/
strokovnih šol, zbornic, delodajalcev, drugih institucij);
•delavnice, predavanja za
spoznavanje poklicev;
•obiski dijakov na OŠ;
•obiski učencev v poklicnih/strokovnih šolah, pri
delodajalcih;
• informativni dnevi;
• predstavitveno gradivo o
programih in delu v poklicnih/strokovnih šolah;
> 1x mesečno svetovalne ure na
poklicnih/strokovnih šolah.

> PO v OŠ: vključevanje staršev
in širšega lokalnega okolja:
• razgovori s starši in kandidati za vpis, (IND, SKU);
• dnevi odprtih vrat (poklicnih/
strokovnih šol, zbornic, delodajalcev, drugih institucij);
• delavnice, predavanja za
spoznavanje poklicev
• informativni dnevi;
• predstavitveno gradivo o
programih in delu v poklicnih/strokovnih šolah;
• predstavitev možnosti za
zaposlovanje (ZRSZ);
> dostop do računalnika oz. ešole (občina)
> delo SD OŠ se razširi z dejavnostjo za mladino (npr. 2 uri
tedensko);
> podpora klubske dejavnosti za
mlade z različnimi interesi v
lokalnem okolju (občina).
> krepitev povezanosti delodajalcev in šol v lokalnem okolju;
> promocijske dejavnosti poklicne/strokovne šole za širše
lokalno okolje.

Zakoni in pravilniki
> Sprememba financiranja
(financiranje po dijaku);
> uvedba dodatnih kadrovskih
štipendij, ki jih subvencionira
država;
> načrt ugotavljanja, zagotavljanja kakovosti;
> učbeniški skladi;
> PO kot obvezni del kurikula
(npr. v okviru RU)
> ustanavljanje enot CIPS-a na
šolskih centrih;
> ciljno usmerjeni projekti;
> izdelan vsebinski program RU;
> enoletni poklicno-orientacijski
program (pridobivanje izkušenj
na različnih poklicnih področjih
- delovna praksa in svetovalni
program);
> šole, ki izvajajo isti program
morajo imeti enake pogoje za
prepis;
> nižji normativi;
> krajše učne ure v NPI;
> napredovanje dijaka z eno negativno oceno pri posameznem
predmetu in obvezna vključitev
v dopolnilni pouk v naslednjem
šolskem letu;
> ponavljanje dijaka le v
primeru, če ostaneta po roku
za popravne izpite več kot dva
negativna predmeta; če ima
dve negativni oceni, napreduje
v naslednji letnik in ima
pogojni vpis do konca prvega
ocenjevalnega obdobja. Po
neuspešnem rezultatu se
lahko vključi v nižji letnik;
> dopolnilni pouk 0,5 ure na
oddelek;
> določit dovoljen izostanek pri
predmetih v posameznem
ocenjevalnem obdobju (npr. 20
%), sicer je dijak neocenjen in
mora opraviti predmetni izpit;

22 Glej Programske smernice za delo svetovalne službe http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/programske_smernice_za_delo_svetovalne_sluzbe/

> v katalogih znanja določiti
minimalne standarde za pozitivno oceno.
Programi in organizacija dela
šole
> Večja veljava, poudarek in
spremljanje interesnih dejavnosti;
> učenje učenja- INDE v vseh
letnikih;
> po prvem letniku mora biti
omogočen prehod v manj
zahtevni program iste stroke
(pogoj je lahko le del opravljene prakse), v bolj zahtevni program pa pogojni vpis
traja najmanj do konca prvega
ocenjevalnega obdobja;
> RU vsak teden.
Metode poučevanja in učenja
> Usposabljanje učiteljev s
področja pedagogike, psihologije in sociologije:
• uporaba sodobnih metod
učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja;
• uporaba metod poučevanja
za različne spoznavne in
učne stile (obvezni moduli za
vse, ki poučujejo v NPI in SPI);
• vzpostavljanje komunikacije
in ustvarjanje ugodne klime
v razredu, ki bo razvijala pozitivno samopodobo dijaka;
• delo z dijaki s posebnimi
potrebami.
Razvojno proučevalno delo šole
> Longitudinalne študije/analize:
• analiza osipa,
• analize ocen po predmetih,
• analiza uspeha na popravnih
in drugih izpitih,
• socialno-ekonomska slika
dijakov,
• analiza izostankov,
• analiza uspešnosti
prešolanih dijakov, pogojno
vpisanih, ponavljavcev,
dijakov z IP,
• analiza uspešnosti
preventivnih in kurativnih
programov.

24

25

PRIMARNA PREVENTIVA V POKLICNI / STROKOVNI ŠOLI

> Sprejem novincev;
> predstavitev:
• šolske svetovalne službe (SD);
• hišnega reda in razrednih
pravil (R);
• programa interesnih dejavnosti (R)
• idr.;
> spoznavne aktivnosti;
> 4 razredne ure v prvem
mesecu pouka namenjene
različnim programom (R, SD):
• socialne igre (R, SD);
• interakcijske vaje, (R, SD);
• Reasonerjev program
– identiteta in varnost (R,
SD) ipd.;
> svetovalni pogovor s ponavljalci (SD); analiza razlogov za
neuspeh;
> pogovor z dijaki (SD), ki niso bili
sprejeti glede na svojo 1. izbiro;
> diagnostični testi ter načrt za
dopolnitev znanja;
> učenje učenja (U) .
> prijateljevanje prvega in zadnjega letnika;
> uspešni bivši dijaki se predstavijo.

> 2 roditeljska sestanka s starši
1. letnika:
• Mladostnik; razvojne
značilnosti in potrebe (SD);
• Družina in učni uspeh
otroka;
> 1 roditeljski sestanek s starši
2. letnika:
• Meje svobode in odgovornosti;
> 1 roditeljski sestanek letno;
vsebino izberejo starši (R, SD);
> govorilne ure za starše (U, SD,
ravnatelj);
> svetovanje za urejanje socialnih težav;
> informiranje staršev o institucionalni pomoči v okolju.

Zakoni in pravilniki
> V 1. letniku možnost prepisa
v drugi program do konca
oktobra v šolskem letu brez
diferencialnih izpitov.
Programi in organizacija dela
šole
> Če minimalnih standardov na
državni ravni ni, jih določiti v
okviru strokovnega aktiva na
šoli;
> popravni izpiti morajo temeljiti
na minimalnih standardih;
> posodabljanje programa v
mejah zakona;
> vključevanje aktualnih težav
iz življenja dijakov in ožjega
okolja v šolsko delo.
Metode poučevanja in učenja
> Medpredmetno povezovanje;
> projektno delo,
> izdelava ustreznih učnih
pripomočkov za dijake iz
NPI- strokovnjaki iz OŠPP in
zavodov za OPP.
Razvojno proučevalno delo šole
> Analiza zadovoljnosti dijakov
in staršev z vsebinami in metodami dela;
> analiza uspešnosti bivših
dijakov v delu ali nadaljnjem
izobraževanju (dve leti po
koncu šolanja).

SEKUNDARNA PREVENTIVA V POKLICNI /STROKOVNI ŠOLI

> Sprotno spremljanje izostank> Skupni razgovori starša in
ov, učnega uspeha (R, SD);
dijaka, v katerih je opaziti nižjo
> analiza vzrokov težav in
uspešnost od pričakovane ali
izdelava »individualnega načrta
želene (R, SD);
izobraževanja« (dijak, starši, R, > svetovalno delo v majhnih
U, SD); ter redno spremljanje
skupinah staršev, ki jih povezunapredka;
jejo iste težave otrok (npr. Šola
> trening socialnih veščin (SD),
za starše).
(SKU);
> učenje učenja (R, SD), (SKU,
IND);
> vključitev dijaka v interesne
dejavnosti;
> prilagajanje, individualizacija
preverjanja in ocenjevanja
znanja;
> učna pomoč (IND, SKU)
> tutorstvo (dijaki višjih letnikov,
prostovoljci).

Zakoni in pravilniki
> Možnost začasne prepovedi
obiskovanja pouka za najmanj
14 dni do največ enega meseca. V tem času dijak redno
obiskuje svetovalni program;
> pravica do dopolnilnega pouka
v času začasne prepovedi
obiskovanja pouka.
Programi in organizacija dela
šole
> Pedagoške konference OUZ;
> pedagoške konference CUZ;
> tematske konference;
> strokovni aktivi uskladijo
kriterije ocenjevanja;
> hospitacije U v šolah in zavodih za OPP,
Metode poučevanja in učenja
> Individualni načrt
izobraževanja neuspešnega
dijaka
Razvojno proučevalno delo šole
> Analiza učnega uspeha, izostajanja dijakov
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TERCIARNA PREVENTIVA V POKLICNI /STROKOVNI ŠOLI

> Izvedba programom za
specifično problematiko
rizičnih dijakov:
• Reasonerjev program,
• interakcijske vaje,
• komunikacijski treningi,
• treningi asertivnosti - sprostitvene tehnike,
• ipd.;
> uspešne metode učenja pri
kritičnih predmetih (U, R, SD)
> vključevanje v različne aktivnosti šole (npr. mednarodni
projekti)

> Skupine za samopomoč;
delavnice za starše učno
neuspešnih dijakov:
• Kako lahko pomagamo,
ko…? (R, SD);
• Kriza je lahko izziv! Ipd. (R,
SD;)
> sodelovanje z ustanovami in s
strokovnjaki, usposobljenimi
za določeno problematiko

Zakoni in pravilniki
> Načrt za izboljšanje stanja za
predmete z več kot 5 % negativnih ocen ob koncu pouka (U
v sodelovanju z R in SD, potrdi
OUZ).
Programi in organizacija dela
šole
> Interno izobraževanje v skladu
z željami U in potrebami šole
(vodstvo);
> ciljno usmerjeni projekti CUZ-a
(vodstvo)
> načrtovanje dela z določenimi
oddelki v okviru OUZ
Razvojno proučevalno delo šole
> Analiza namer za prenehanje
šolanja v vsakem ocenjevalnem obdobju;
> analiza uspeha, izostajanja.

POMOČ: POKLICNA/STROKOVNA ŠOLA

> Individualna obravnava/
analiza vzrokov za neuspeh in
iskanje alternativnih rešitev;
> individualizirani program;
> pedagoška pogodba;
> preusmerjanje (SD), (IND);
> svetovalni pogovor z dijaki, ki
razmišljajo o izpisu iz šole (R,
SD);
> napotitev na specializirane
ustanove:
• ZRSZ,
• svetovalne centre,
• CIPS,
• ACS
• itd.,
> iskanje mesta na drugi šoli in
zastopanje dijaka;
> zaključni svetovalni pogovor
(SD, ravnatelj, R).

> Pogovori s starši učno
neuspešnega dijaka ali dijaka
s težavami v vedenju (IND);
> mediacija - starši in otrok;
> mediacija - starši in učitelj;
> mediacija - dijaki in učitelj;
> svetovanje vrstnikov;
> napotitev na specializirane
ustanove.

Zakoni in pravilniki
> Normativ za zaposlitev SD: na
16 oddelkov 1 SD;
> dopolnilni pouk za pripravo na
popravne izpite;
> pogojni vpis v drugi program
z roki, ki za diferencialne
izpite lahko trajajo do konca
šolskega leta;
> priprave na diferencialne
izpite;
> pedagoška pogodba
Programi in organizacija dela
šole
> Svetovalno delo z učitelji.
Razvojno proučevalno delo šole
> Akcijske raziskave in ciljno
usmerjeni projekti pomoči.
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2. Kako je projekt Preventivni ukrepi
za preprečevanje osipa v poklicnem
in strokovnem izobraževanju (PUPO)
zaživel v praksi

Na osnovi pripravljenega in predstavljenega modela preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa je nastal ambiciozen in široko zasnovan projekt Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa
v poklicnem in strokovnem izobraževanju – PUPO. Projekt je potekal pod vodstvom Centra in v
sodelovanju s strokovnjaki različnih inštitucij, kot so Andragoški center RS, Zavod RS za šolstvo,
Zavod RS za zaposlovanje, izvajal pa se je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada.
Ko smo projekt načrtovali, še nismo vedeli, do kako pomembnih rezultatov bomo prišli. Že
takrat nam je bilo jasno, da brez sistematičnega in celostnega pristopa k zmanjševanju šolske
neuspešnosti, z vključevanjem vseh, ki so kakorkoli povezani z izobraževalnim procesom, ne
bomo kos novemu valu dijakov, ki prihaja iz prenovljene osnovne šole, kot tudi ne problematiki
mladih, ki jim grozi socialna izključenost.
Skupna evropska naloga, če naj Evropa postane svetovno najbolj konkurenčno in dinamično
gospodarstvo, temelječe na znanju, je poskrbeti za izboljševanje znanja in poklicnih kvalifikacij
njenih državljanov. V tem procesu igra odločilno vlogo izobraževanje, ki mora v prizadevanju za
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uresničitev teh ciljev še posebno skrb nameniti mladim, ki se zaradi najrazličnejših razlogov
težje prilagajajo obstoječim izobraževalnim sistemom. Glavni namen je torej ugotavljati in razvijati uspešne načine, kako obdržati mlade v šoli oz. jim pomagati na vzporedni poti do poklicnih
kvalifikacij.

V okviru te naloge lahko cilje projekta PUPO na kratko strnemo v nekaj točk:
1. Vpeljava teoretičnega modela preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa v šolsko prakso
poklicnih in strokovnih šol.
2. Spremljanje izvajanja in učinkovitosti preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa.
3. Izdelava in predstavitev enotnega modela preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa s
primeri dobrih praks.
Projekt je trajal tri leta. Projektne aktivnosti smo pričeli izvajati v drugi polovici leta 2004,
zaključili pa smo jih v letu 2007 s poročilom o izvajanju in učinkih preventivnih ukrepov za
preprečevanje osipa ter pričujočim priročnikom, kar je bil tudi vseskozi končni cilj projekta
PUPO.

Poleg uresničenih ciljev projekta smo pričakovali in dosegli tudi naslednje:
1. V večini vključenih oddelkov se je osip v primerjavi z ostalimi oddelki na šolah in prejšnjimi
šolski leti zmanjšal.23
2. Povečali smo zanimanje širše javnosti za problematiko prezgodnjega zapuščanja šolskih
klopi.
3. Izboljšali smo sodelovanje znotraj šol, med samimi šolami, pa tudi med šolami in drugimi
inštitucijami.
4. Dobili smo nove ideje, kako nadgrajevati doseženo z novimi projekti.

2.1 ©olsko leto 2004/05
Delo na projektu je, kot je bilo že omenjeno, steklo v drugi polovici leta 2004. Projektna skupina
je za vse slovenske poklicne in strokovne šole na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravila
informativni dan, na katerem so bili predstavljeni: strokovna izhodišča za pripravo projekta in sam
potek projekta, cilji projekta in pričakovani rezultati ter celotna struktura preventivnih ukrepov.
Šole so bile seznanjene z organizacijo dela, medsebojnimi obveznostmi ter povabljene k
sodelovanju. Na razpis se je prijavilo 36 šol s 37 programi. Na osnovi v naprej danih kriterijev
smo izbrali 20 šol, vsaka šola pa je sodelovala z enim oddelkom izbranega izobraževalnega
programa.
Izbrane šole so bile regijsko enakomerno porazdeljene, enakomerno so bile zastopane vse
vrste izobraževalnih programov, se pravi nižji in srednji poklicni ter srednji strokovni programi.
Tako so v projektu sodelovali:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Srednja strojna in poslovna šola Maribor: Model: Strojništvo
Šolski center Šentjur: Pomočnik peka in slaščičarja
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota: Tehnik zdravstvene nege
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota: Obdelovalec kovin
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci: Gostinska dela: Kuhar
Srednja trgovska šola Ljubljana: Aranžerski tehnik
Srednja šola Kočevje: Trgovec
Srednja šola Jesenice: Ekonomski tehnik (PTI)
Dvojezična srednja šola Lendava: Ekonomski tehnik
Šolski center Postojna: Ekonomski tehnik
Srednja zdravstvena šola Ljubljana: Tehnik zdravstvene nege
Srednja šola Zagorje: Gostinska dela: Kuhar, Natakar
Srednja šola pri Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik: Administrator
Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti: Trgovec
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje: Model: Strojništvo
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica: Ekonomski tehnik
Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja lesarska in gradbena šola: Mizar
Ekonomska šola Novo mesto: Ekonomski tehnik
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto: Gostinska dela: Kuhar, Natakar
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola; Model: Gradbeništvo

Sodelujoče šole so bile nato razdeljene v štiri podprojektne skupine, skupino je sestavljalo pet
šol, ki so pričele izvajati predvidene aktivnosti.
Na šolah so začeli pripravljati celovite programe za preprečevanje osipa24 oz. programov za
implementacijo preventivnih ukrepov. Šolski strokovni timi so oblikovali razvojne in izvedbene
načrte, ki so vsebovali vizijo uresničevanja programa na šoli in cilje, ki naj bi jih z izvajanjem
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Glej Poročilo o izvajanju in spremljanju preventivnih ukrepov za preprečevanje osipa (http://www.cpi.si)
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preventivnih ukrepov dosegli oz. uresničili. Nato so v primerjavi s predlaganimi ukrepi identificirali tiste ukrepe, ki jih na šoli že izvajajo. Pri ukrepih, ki jih ne izvajajo, pa so razmišljali o tem,
zakaj ne, kje so ovire in kako bi jih po njihovem mnenju lahko premagali. Na osnovi tega so do
začetka šolskega leta 2005/06 izdelali natančne načrte uvajanja vseh predvidenih aktivnosti,
tako časovne kot vsebinske.

2.2 ©olsko leto 2005/06
Z začetkom pouka so se programi na šolah pričeli uresničevati. Šole so vložile veliko truda v
aktivnosti za svojo večjo prepoznavnost in v razvojno delo. Razredni učiteljski zbori so takoj ob
pričetku pouka poskušali vzpostaviti dobro komunikacijo in možnosti za ugodno klimo v razredih. Veliko energije je bilo vložene v spoznavne aktivnosti dijakov med seboj in s profesorji, v
dejavnosti za osebni in socialni razvoj dijakov, v dvig kakovosti procesov učenja in poučevanja
z upoštevanjem značilnosti in potreb dijakov ipd. Ko so nastopile težave, so bile dijakom ponujene različne oblike pomoči. Skupaj z njimi in s starši so bili izdelani osebni načrti izobraževanja,
delavnice o tem, kako se učiti (učenje učenja), dodatna učna pomoč ipd.

Učitelji in drugi strokovni delavci, ki so načrtovali in izvajali preventivne aktivnosti, so poleg
srečanj podprojektnih skupin imeli tudi organizirano izobraževanje na teme, ki so jih predlagali sami. Cilji treh na Centru organiziranih delavnic so bili spoznati pomen ustrezne komunikacije med dijaki in učitelji, povečati komunikacijske sposobnosti pri učiteljih, razumeti in
ustrezno reševati konfliktne situacije, spoznati pomen dobrega sodelovanja med šolo in starši,
učiti se praktičnih veščin, potrebnih za individualna in skupinska srečanja, spoznati in v praksi
preizkusiti različne načine odzivanja na vedenje »težavnih« mladostnikov, razumeti in spoznati
različne načine sporočanja, ki delujejo pri »težavnem« mladostniku, se zavedati lastne vloge
in lastnih čustev pri reševanju težav, ki so povezane s »težavnim« mladostnikom v zbornici in
razredu, ipd.
V tem času je bila pripravljena tudi metodologija za spremljanje izvajanja in učinkovitosti preventivnih ukrepov na šolah. Spremljanje je bilo razdeljeno na dve obdobji, in sicer: september
2005 – marec 2006 in marec 2006 – september 2006. V spremljavi smo kombinirali različne
raziskovalne pristope, s katerimi smo zbirali tako kvantitativne kot kvalitativne podatke, te pa
smo nato statistično obdelali. Uporabili smo raznovrstne tehnike oz. metode zbiranja podatkov,
kot so npr. anketni vprašalnik, intervju, evalvacijska srečanja.

2.3 ©olsko leto 2006/07
Nekaj ugotovitev pri spremljanju izvajanja in učinkovitosti preventivnih ukrepov
Analiza izvedenih preventivnih ukrepov na vseh šolah je pokazala, da je bilo največje število
ukrepov realiziranih na primarnem in sekundarnem nivoju. Prevladovale so aktivnosti, ki so v
ospredje postavile dijaka in njegove potrebe. Obsežnejši rezultati so zbrani v poročilu o spremljanju izvajanja in učinkovitosti preventivnih ukrepov na 20 poklicnih in strokovnih šolah25,
nekaj najučinkovitejših ukrepov po izboru šol pa je sistematično predstavljenih v nadaljevanju
tega priročnika.

Po enem letu izvajanja preventivnih ukrepov v praksi 20 šol o konkretnem zmanjšanju osipa še
ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o številnih kvalitativnih spremembah, ki se po mnenju
učiteljev in svetovalnih delavcev odražajo na različnih ravneh. Te so naslednje: ugodna klima
v razredih in šoli, večja povezanost in sodelovanje učiteljev, boljši odnosi med učitelji in dijaki,
učitelji in starši ter med dijaki samimi, boljše občutenje sprejetosti, varnosti, zaželenosti in
zaupanja pri dijakih.

V zadnjem letu projekta smo želeli še bolj poglobljeno razumeti dogajanje in rezultate izvajanja
projekta PUPO v šolski praksi ter identificirati izkušnje, ki so pomembne za nadaljnje delo.
Uporabili smo metodo fokusnih skupin, ki je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in
interpretacijo podatkov. Udeleženci fokusnih skupin - šolski strokovni timi (vodstveni delavec,
učitelj, svetovalni delavec, razrednik) - so odgovarjali na vprašanja, ki jih je pripravila projektna
skupina.

Iz njihovih odgovorov je razvidno, da so šole večino preventivnih ukrepov sprejele kot izvedljive
in učinkovite. Po njihovem mnenju vsi ukrepi skupaj prinašajo premik v boljšo kulturo dobre
skupnosti, v kateri so v ospredju kakovostni osebni odnosi in skrb za posameznega dijaka,
partnerski odnos s starši ter kolegialno sodelovanje med strokovnimi delavci šole. Slednje je
mogoče, kadar delo šole temelji na skupni in jasni viziji oz. vrednotah, skupnih ciljih, dogovorjenih pravilih in nalogah ter na prijaznem in spoštljivem ozračju.

Pri tem je pomembna tudi vloga države in njenih inštitucij, da prepoznajo in ustrezno vrednotijo kakovostno delo na področju zmanjševanja šolske neuspešnosti tako na ravni šole kot
posameznih pedagoških delavcev, ki delujejo znotraj šole.
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3. Dobre prakse
šol v projektu PUPO

Nekaj učinkovitih ukrepov po izbiri šol želimo predstaviti tudi kot primere dobre prakse. Predstavljeni so po enotni vsebinski strukturi, in sicer:
>
>
>
>
>
>
>
>

>>
Splošen uvod oz. predstavitev ukrepa/prakse
>>
Opredelitev problema/problematike, ki so ga/jo na šoli z ukrepom želeli premostiti, in
cilje, ki so si jih ob tem zastavili
>>
Komu je bil ukrep namenjen/ciljna populacija
>>
Izvajalec/i ukrepa in opis izvedbe ukrepa
>>
Doseženi rezultati
>>
Samorefleksija (razmišljanje o ukrepu, kaj pomeni ta npr. v odnosu do celote/ vseh
ukrepov)
>>
Priporočila drugim šolam (npr. literatura, spletne strani, seminar)
>>
Podatki o šoli (npr. spletne strani …)

Nekateri ukrepi vsebujejo tudi nekaj dodatnega gradiva, ki je zbrano v dodatku na koncu
priročnika v prilogah.
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Želimo, da bi orisane dobre prakse navdušile in spodbudile tudi druge šole, da bi jih prilagodile
in uporabile v svojem okolju.

>
>
>

>>
>>
>>

dvigovanje ravni samospoštovanja in samozavesti,
motivacija za nadaljnje delo pri pouku in v interesnih dejavnostih,
delodajalcem in širši javnosti približati mladostnike s pozitivne strani.

3.1 Poletne ter božiËno  novoletne
delavnice in bazar

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil namenjen dijakom, učencem in učiteljem osnovnih šol, staršem, bodočim delodajalcem in širši javnosti.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Poletne ter božično-novoletne delavnice in bazar so ukrepi, ki jih izvajamo že drugo leto.
Prepričani smo, da bo to postala tradicija.
Predstavitev ukrepa
V okviru projekta PUPO je področje poklicne orientacije tisto, na katerem se dejavnosti prepletajo celo šolsko leto. Šola se s svojimi programi in dijaki, ki so vključeni v razne dejavnosti,
predstavlja neposredno z raznimi aktivnostmi, ki informirajo celotno populacijo ali zainteresirano skupino in posredno preko projektov in prireditev.

V mesecu avgustu smo pripravili poletne delavnice za učence osnovnih šol z naslednjimi
vsebinami: peka počitniške pice, predelava »jeansa«, srednjeveška izdelava papirja, izdelava
počitniškega nakita. Učenci so bili nad organizacijo in izvedbo delavnic navdušeni.
V okviru projekta Božično–novoletne delavnice in bazar smo 19. 12. 2005 pripravili gledališko
predstavo Šolske dogodivščine za učence vseh OŠ v Zagorju.

Ena od načrtovanih aktivnosti pred vstopom v poklicno šolo in v šoli (primarna preventiva) so
poletne ter božično-novoletne delavnice in bazar. Omenjene aktivnosti in prireditve potekajo že
dve leti in so med našimi dijaki kot tudi v širšem okolju zelo dobro sprejete.

20. 12. 2005 so v dopoldanskem času na šoli potekale delavnice in srednjeveško dogajanje,
namenjene obiskovalcem OŠ. Večkrat je bila odigrana igra Moč razkriva človeka, pripravila jo
je naša gledališka skupina.

Opredelitev problema

Popoldan smo pred zgradbo šole postavili prodajne mize, na katerih so bili naprodaj izdelki,
ki so jih izdelali naši dijaki. Prireditev je potekala za starše naših dijakov, povabljene goste in
širšo javnost.

Za dijake na šoli je velikega pomena, da nenehno vzdržujemo stik z njimi in potrjujemo njihovo
poklicno odločitev.

Zbrana sredstva smo namenili za šolski donatorski sklad.

Največ pozornosti je namenjeno dijakom, ki obstoječega sistema izobraževanja ne sprejemajo
ali ga želijo prekiniti. Ponudimo jim pomoč pri vključitvi v druge izobraževalne programe na šoli,
iščemo njihova močna področja in jih skušamo motivirati za vključitev v interesno dejavnost, v
kateri bi lahko izrazili svoje sposobnosti.

Ob ponovitvi prireditve Božično-novoletni bazar v prihodnjem šolskem letu 5. 12. 2006 smo
pred Delavskim domom Zagorje postavili še več prodajnih miz, poskrbeli za glasbo in animacijo
obiskovalcev. Obisk je bil množičen, saj je bil na ta dan tudi Miklavžev sprevod.

Za omenjene dijake smo skušali najti razmerje med njihovim zanimanjem, znanjem in omejitvami. Njihova aktivna vključitev v pripravo in izvedbo delavnic in bazarja jim je omogočila
krepitev občutka pomembnosti in odgovornosti. Zastavljeni so bili mnogi cilji, ki so bili realizirani v celoti.

Dijaki in profesorji smo kupcem ponujali veliko različnih izdelkov, ki so jih dijaki izdelali in
pripravili sami v okviru pouka in obšolskih dejavnosti po zelo sprejemljivih cenah. Kupiti je bilo
moč uhane, zapestnice, ogrlice, ikebane, razne svečnike, novoletne okraske in drobno
pecivo. Obiskovalci so se lahko okrepčali s čajem in kuhanim vinom, ki bi verjetno bolj prijalo,
če bi bile temperature zraka za ta letni čas primernejše.

Cilji:
>
>
>

>>
>>
>>

Zbrana sredstva smo v letošnjem šolskem letu namenili v dobrodelne namene in šolski donatorski sklad.
negovanje dijakove poklicne odločitve,
vzpodbujanje dijakov in krepitev občutka pomembnosti in odgovornosti,
dokazovanje pridobljenih spretnosti svojega bodočega poklica,
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Doseženi rezultati
Že v lanskem šolskem letu 2005/06 je bil zelo dober obisk delavnic in bazarja, vendar smo si
določili nekaj dodatnih nalog za letošnje šolsko leto 2006/07. Pripravili smo več prodajnih miz
in izdelkov, spremenili lokacijo in izvedli bazar na dan, ko je bil v Zagorju Miklavžev sprevod.
V prvem in tretjem letniku programa gostinska dela imamo dijaka, ki sta brat in sestra. V
mesecu novembru jima je umrl oče, ki je bil njun edini skrbnik. Dijaki so na dijaški skupnosti
sami predlagali, da bi sredstva, zbrana na tej prireditvi, namenili tema dvema dijakoma.

Samorefleksija
Poleg opisanega ukrepa jih je še kar nekaj, ki so se pokazali kot zelo dobre, npr.: predstavitev
poklica in praktičnega pouka na OŠ, športni dan z razrednikom, svečani sprejem dijakov 1.
letnikov (prireditev), humanitarno delo dijakov nižjega poklicnega izobraževanja v domovih za
ostarele, hospitacije naših profesorjev v OŠ s prilagojenim programom, osebne, govorilne in
svetovalne ure za dijake in starše, izdelovanje osebnih načrtov dijaka, povezanost delodajalcev
in šole v lokalnem okolju.

pridobili ponovno zaupanje vase in v druge.
Na vse spremembe morajo biti pripravljeni in zanje odprti, kar pa zahteva postopnost v pristopu
do njih. V različnih trenutkih njihovih življenj lahko naredimo različne stvari, da jih pripravimo
na socialno vključitev. Poznati je potrebno njihove življenjske zgodbe, si prizadevati za zaupne
odnose in jih postopoma vključiti v odločanje o prihodnosti.
Priložnost za spremembe v njihovem življenju so lahko vključitve v projekte.
Literatura:
>
>
>
>
>
>
>
>

>>
Vedenjske motnje mladostnikov v sodobnem času – ZPM (1987).
>>
Kako krepiti osebnost svojega otroka – Robert W. Reasoner.
>>
Šest temeljnih prvin samopodobe – Bettie B. Youngs.
>>
Svetovalne spretnosti za učitelje in vzgojitelje – Jeffrey A. Kottler, Ellen Kottler.
>>
Izstop dijakov iz srednjih šol – Tomaž Krajnc; Revija vzgoja in izobraževanje 2/1999.
>>
Socialno vključevanje T-KIT No.8 – Tom Croft, Urad RS za mladino, Informacijsko- dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK v Ljubljani.
>>
Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki – Inštitut za psihologijo osebnosti.
>>
Mladinske delavnice – Zoran Maksimovič, sekcija za preventivno delo pri Društvu
psihologov Slovenije, Ljubljana 1991.

Pomembni cilji nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega
izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja na Srednji šoli Zagorje so: negovanje dijakove začetne poklicne motivacije skozi vse obdobje šolanja, predstavitev prednosti izbranega
poklica in možnosti poklicnega napredovanja in nadgrajevanja izobrazbe, individualna svetovanja, zgodnje spoznavanje težav in preprečitev neuspehov, pridobivanje uporabnih znanj
na zanimivejši način, spodbujanje nadarjenosti posameznika v rednih in obšolskih oblikah
izobraževanja, vzpostavitev tesnejše povezanosti s starši, dobra komunikacija med šolo in
delodajalci.

Podatki o šoli in priloge

Vizija Srednje šole Zagorje je, da bi kar največje število mladih pripeljali skozi šolski sistem, jih
opremili z uporabnimi vrstami znanja in primerno čustveno in socialno zrelostjo.

3.2 Prvi šolski dan s starši in dijaki

Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi
Spletni naslov: www.sszagorje.oria.si
Kontaktna oseba: Leonida Martinšek, šolska svetovalna delavka

Nenehno vzdržujemo stik z vsemi dijaki, predvsem s tistimi posamezniki, ki obstoječega
sistema izobraževanja ne sprejemajo, imajo različne težave ali celo razmišljajo o prekinitvi
izobraževanja.
Ne zatiskamo si oči pred težavami, ki so prisotne, zato skušamo na razne načine, seveda skupaj
s sodelavci, dijaki in njihovimi starši, sprotno reševati konflikte, stiske, težave.
Dijakom želimo pozitivno potrditi njihovo poklicno odločitev in jim prikazati dobre lastnosti
bodočega poklica, negovati njihovo poklicno motivacijo skozi celotno obdobje šolanja, vzpostaviti tesno povezanost s starši in nenazadnje želimo zgodaj zaznati težave mladostnika,
mu pomagati pri reševanju le-teh in s tem preprečiti neuspeh in odklonilno vedenje.

Priporočila drugim šolam
Mladih nikakor ne moremo prisiliti, da bi nenadoma spremenili svoj način dela, razmišljanja,

Predstavitev ukrepa
Osip je prav gotovo velika težava srednjih šol, zato želimo iskati nove možnosti na različnih
področjih dela, seveda skupaj s sodelavci, dijaki in njihovimi starši. Iz analize osipa preteklih let
smo želeli projekt izvajati predvsem v poklicnem izobraževanju, da bi s tem morda zmanjšali
razhajanje med potrebami delodajalcev in številom dijakov, ki uspešno zaključijo poklicno
izobraževanje.
Projekt PUPO se je izvajal v prvem letniku programa Gostinska dela za poklic kuhar,, natakar.
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V primarno preventivo projekta o zmanjševanju osipa smo uvrstili tudi ukrep Prvi šolski dan s
starši in dijaki; bil je zelo učinkovit in ga še vedno izvajamo na prvi šolski dan.

Z razredniki prvih letnikov in profesorskim zborom je bil potreben dogovor o poteku srečanja,
vsebini, časovni razporeditvi, razdelitvi nalog, o organiziranem poteku, usklajenosti, predvsem
pa o dopolnjevanju pri predstavitvah posameznih učiteljev.

Opredelitev problema
Pri preprečevanju osipa bi se morali šola in družina pravočasno zavzemati za to, da mladostnik
prebrodi svoje stiske ob vstopu v srednjo šolo in si izboljša svojo samopodobo.

Potek srečanja smo imeli natančno določen: pozdravni nagovor ravnateljice, predstavitev predmetnika in izvedba interesnih dejavnosti, predstavitev šolskih pravil, skrb za varnost in zdravje
dijakov, možnosti za vozače, šolska prehrana, predstavitev šolskega donatorskega sklada,
predstavitev razrednega učiteljskega zbora in svetovalne službe.

Ravno tako ima motivacija veliko vlogo pri oblikovanju pouka. Vsi dijaki si želijo, da bi jih profesorji ali vsaj razrednik opazili in pohvalili njihov napredek in dosežke.

Sledil je organiziran ogled šole in na koncu je vsak razrednik odpeljal starše in dijake v učilnico,
v kateri se je prvi šolski dan nadaljeval na bolj osebni ravni.

Profesor ne sme nastopati s položaja moči, temveč naj usmerja dijaka, usklajuje delo v skupinah in predvsem išče pri posamezniku področja, v katerih je bolj spreten ali nadarjen.

Doseženi rezultati

Za oblikovanje pozitivne samopodobe dijaka smo vsi pokazali veliko in realno mero strpnosti in
izbirali različne načine na poti do naših skupnih ciljev:

Udeležba je bila kar zadovoljiva, saj se je prvega šolskega dne 1. 9. 2005 udeležilo 60 %
staršev, naslednje leto pa je bila udeležba boljša še za 10 %.

>
>

Starši so bili na skupnem delu zadržani in redki so se izpostavili s svojimi idejami ali pobudami.

>
>
>
>

>> zadovoljstvo dijakov z izbranim programom,
>> tesna povezanost razrednika, staršev, ravnateljice in svetovalne službe kot osnova za
odkrito in stalno medsebojno sodelovanje,
>> s pozitivnim odnosom in predvsem z razumevanjem dijakov zmanjšati osip in
neopravičene odsotnosti,
>> doseči dobro psihofizično počutje dijakov na šoli,
>> dijakom narediti šolo prijaznejšo in privlačnejšo za obisk,
>> dvigovanje ravni samospoštovanja in pozitivne samopodobe.

Po izvedenem dogodku so izvedbo prvega šolskega dne profesorji komentirali pozitivno.
Zelo dobro so ocenili dejstvo, da so bili starši že prvi šolski dan seznanjeni s predmetom, ki
ga poučujejo, predpisano opremo in pedagoškim pristopom. Prvič so se profesorji običajno
srečevali s starši na prvih govorilnih urah, na katerih je bila seznanitev že bolj povezana s
prvimi pridobljenimi ocenami.

Ukrep je bil namenjen dijakom, staršem in vsem zaposlenim na SŠ Zagorje.

Starši so bili na skupnem delu srečanja bolj zadržani, vendar so se kasneje pri ogledu šole, predvsem pa v ločenem prostoru, kjer so ostali z razrednikom, mnogo bolj razgovorili. Iz posameznih
razgovorov smo izvedeli, da jih je tako organiziran prvi šolski dan zelo presenetil. Izbrana oblika
jim je bila všeč, saj so dobili dovolj informacij, spoznali profesorski zbor, predvsem pa se jim je
tak način zdel zelo dober uvod za tesnejše, bolj sproščeno in redno medsebojno sodelovanje.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Samorefleksija

V ukrep primarne preventive Prvi šolski dan s starši je bil vključen profesorski zbor šole. Ideja o
drugačni izvedbi prvega šolskega dne je bila dobro sprejeta med profesorji. Dvomili so le o tem,
če se bodo starši odzvali povabilu, saj je za srednjo šolo tako organiziran dan zelo neobičajen.
Poslano je bilo pisno povabilo vsem bodočim dijakom prvih letnikov in njihovim staršem, da
so 1. 9. 2005 v popoldanskem času vabljeni na prvi šolski dan z namenom, da se seznanijo
z razrednikom, razrednim učiteljskim zborom, spoznajo vodstvo šole in si ogledajo prostore
šole.

Iskanje novih možnosti na različnih področjih šolskega dela, predvsem pa ugodno klimo,
tesnejše povezave s starši in dobro poznavanje posameznega dijaka so vedno zelo dobrodošli.
Ob odločanju za prijavo v projekt za preprečevanje osipa ni bilo dvomov, saj smo vsi učitelji zelo
motivirani in si želimo iskati nove možnosti in načine za izboljšanje svojega dela, predvsem pa
negovati dijakovo poklicno odločitev.

Komu je bil ukrep namenjen

Obvestili smo medije (Radio Kum, lokalni časopis Zasavc in lokalno televizijo) o organizaciji
prvega šolskega dne za prvošolce in njihove starše.

Skozi šolski sistem želimo pripeljati kar največje število mladih, jih opremiti z uporabnimi znanji
in pri njih doseči primerno socialno in čustveno zrelost, da bodo odgovorno prevzemali vloge v
profesionalnem in osebnem življenju in sprejemali poslanstvo vseživljenjskega učenja.
Z dijaki smo izvajali veliko delavnic, pogovorov, interakcijskih vaj, se učili sestavljati svoje osebne načrte za delo.
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Stalen stik s starši zelo veliko pomeni, vendar pa je ta stik odvisen tudi od tega, kako starši
nerealno ali realno ocenjujejo svoje mladostnike in kako močan vpliv imajo na njih.

3.3 Prvi šolski dan malo drugaËe

Sprotno reševanje konfliktnih situacij, takojšnje popravljanje negativnih ocen, redna udeležba
staršev na govorilnih urah in redno obveščanje staršev in razrednika po telefonu ob nastalih
konfliktnih situacijah, izostajanju, pozitivnih rezultatih, bolezni … Vse to so ukrepi, ki so se izvajali od prvega šolskega dne do zaključka izobraževanja.
Tako kompleksne težave, kot je osip, nikakor ni mogoče rešiti v triletnem projektu. Zastavljene
ukrepe v celotnem projektu je potrebno izvajati in izboljševati tudi v prihodnje.
Ustvarjalnost profesorjev, sodelovanje dijakov in njihovih staršev je vzpodbudno vplivalo na
nadaljevanje izvajanja najboljših ukrepov iz projekta.
Načrtujemo več izobraževanj za profesorje, da bodo pouk posodabljali in vključevali aktivne, na
dijaka osredotočene oblike in metode poučevanja.

Priporočila drugim šolam
Družba, v kateri živimo, zahteva zelo hitre prilagoditve in vedno nove izzive. Zelo pomemben je
pristen in nenehen stik s starši. Dijakom je nujno potrebno zagotoviti osnovne potrebe in s tem
povezano ugodno klimo v oddelku in na šoli.

Literatura:
>
>
>
>
>
>
>

>> Vedenjske motnje mladostnikov v sodobnem času – ZPM (1987).
>> Kako krepiti osebnost svojega otroka – Robert W. Reasoner.
>> Šest temeljnih prvin samopodobe – Bettie B. Youngs.
>> Svetovalne spretnosti za učitelje in vzgojitelje – Jeffrey A. Kottler, Ellen Kottler.
>> Izstop dijakov iz srednjih šol – Tomaž Krajnc; Revija vzgoja in izobraževanje 2/1999.
>> Socialno vključevanje T-KIT No. 8 – Tom Croft … Urad RS za mladino, Informacijskodokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK v Ljubljani.
>> Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki – Inštitut za psihologijo osebnosti.

Podatki o šoli in priloge
Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi
Spletni naslov: www.sszagorje.oria.si
Kontaktna oseba: Leonida Martinšek, šolska svetovalna delavka

Predstavitev ukrepa
Ob koncu šolskega leta v 1. letnikih poklicnih šol vsako leto opažamo precejšen osip dijakov.
Po pogovoru s temi dijaki in njihovimi starši smo prišli do spoznanja, da je vzrok za prekinitev
šolanja največkrat v šolanju za neželen poklic, prezahtevnost programa in vzgojne težave. Menimo, da je za reševanje teh težav najpomembnejše sodelovanje med starši dijakov, dijaki in
učitelji, zato smo se odločili, da prvi stik z njimi vzpostavimo nekoliko drugače.

Opredelitev problema
Želeli smo izboljšati sodelovanje med starši dijakov, dijaki ter učitelji (šolo).

Komu je bil ukrep namenjen
Aktivnosti so bile namenjene dijakom in njihovim staršem ter oddelčnemu učiteljskemu zboru.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
V izvedbo aktivnosti smo bili vključeni vsi strokovni delavci PTŠSD (Poklicna in tehniška šola za
storitvene dejavnosti).
31. avgust 2005
Sprejem novincev smo pripravili že 31. avgusta. Pisno smo povabili vse dijake 1. letnikov in
njihove starše, da se nam pridružijo na prvi razredni uri. Odziv je bil zelo dober, saj je večina
novincev prišla v spremstvu svojih staršev. V razredih smo jih razredniki pričakali s skromno
pogostitvijo in prijazno besedo. Po razrednikovem pozdravu in predstavitvi šole, načina dela ter
različnih lokacij pouka je zbrane dijake in starše pozdravila še ravnateljica šole.
Sledila je predstavitev članov oddelčnega učiteljskega zbora. Vsak se je staršem in dijakom
predstavil, povedal nekaj besed o sebi in o svojem predmetu, potrebščinah, ki jih dijaki potrebujejo in prisotne seznanil s tem, kdaj in kje so njegove govorilne ure.
Starši so bili nad takšnim sprejemom navdušeni, predvsem pa so bili zadovoljni z osebnim
pristopom in s prijaznostjo.
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1. september 2005

Podatki o šoli in priloge

Ta dan je bil prvi šolski dan tudi za ostale dijake naše šole. Zavedamo se, da je prvi šolski dan
stresen za vse dijake, zato smo se letos odločili, da ga preživimo nekoliko drugače.

Šolski Center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti,
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Spletni naslov: http://www.scv.si/
Kontaktna oseba: Darja Mohorko Učakar, profesorica slovenščine

Dopoldne smo 1. september začeli z obiskom filmske predstave, sledil je povratek v šolo.
Šolski del smo pripravili v dveh delih.
Najprej so razredniki izvedli razredno uro za urejanje običajnih formalnosti.

3.4 Spoznavni (kostanjev) piknik

V drugem delu smo imeli delavnice, ki jih je vodil razrednik. Ukvarjali smo se s tem, kako narediti šolo prijazno. Dijaki so delali v manjših skupinah in svoje ugotovitve predstavljali razredu. Npr.
Všeč mi je, če je učitelj …, Razjezim se, če …, Pravice dijakov so …, njihove dolžnosti pa tudi …,
Pravice učitelja so …
Posamezne skupine so na svoje teme izdelale tudi pisane plakate, s katerimi smo okrasili
razrede in tudi druge šolske prostore.
Tak način dela na prvi šolski dan so dijaki sprejeli pozitivno, zelo zadovoljni pa so bili tudi njihovi
starši.

Doseženi rezultati
Odziv vseh udeležencev – staršev, dijakov pa tudi strokovnih delavcev – je bil izredno pozitiven
(anketni vprašalnik, pogovori, telefonski klici staršev), zato smo se odločili, da bo tak način
izvedbe prvih šolskih dni postal naša stalna praksa.
Med šolskim letom smo ugotovili, da se je sodelovanje med starši in učitelji izboljšalo. Obisk na
govorilnih urah vseh učiteljev, ne le razrednika, se je dvignil. Dijaki in njihovi starši ter strokovni
delavci šole so dobro sodelovali tudi, kadar se je pojavila problematika osipa (prezahtevnost
programa, šolanje za neželen poklic, disciplinska problematika, neopravičena odsotnost).

Samorefleksija
Sodelovanje med starši dijakov ter šolo je na daljši rok obrodilo pozitivne sadove. Izboljšal se
je obisk govorilnih ur, starši so skupaj z oddelčnim učiteljskim zborom aktivno sodelovali pri
reševanju učnih in disciplinskih težav svojih otrok.
Naša izkušnja z izvajanimi ukrepi je pozitivna, saj so odnosi med šolo in starši ter dijaki postali
prijetni, varni in izjemno pozitivno naravnani, to pa je seveda cilj vseh nas.

Predstavitev ukrepa
Zavedamo se, kako pomembna je v današnjem času izobrazba, zlasti se zavedamo pomena
izobraževanja za mladega človeka, ki šele vstopa na pot odraslosti, kajti brez izobrazbe so
njegove možnosti za zaposlitev zelo majhne in je postopoma lahko tudi izključen iz sveta dela
ter prikrajšan za vključevanje v družbeno življenje nasploh.
Vemo, da za vse mlade šola ne pomeni izziva, s šolo morda nimajo pozitivnih izkušenj, vendar pa, če so se odločili nadaljevati šolanje na naši šoli, nek izziv oz. želja po dosegu višjega
cilja, dokončanja izobrazbe in poklica vendarle obstaja. Zavedamo se, da tudi naša šola, kakor
seveda tudi vsaka druga, nosi odgovornost za počutje dijakov na šoli, njihovo motivacijo pri
šolskem delu, njihovo varnost (tako fizično kot psihično), njihovo razvijanje zaupanja v ljudi in
šolski sistem nasploh, in seveda odgovornost, da poskrbimo za uspešno socialno vključenost
slehernega našega dijaka, zlasti pa novinca, ki na šolo šele pride.
Zato je bila naša želja izpeljati spoznavni piknik in z njim povečati in izboljšati socialno integracijo novincev na naši šoli. Želeli smo jim pripraviti sprejem, pokazati, da jih šola potrebuje,
da so za nas pomembni, in jim zaželeti dobrodošlico. S piknikom smo želeli pri dijakih kot tudi
njihovih starših vzbuditi občutek pripadnosti, ker menimo, da je ta izjemno pomembna tudi za
kasnejšo lastno in šolsko učinkovitost ter zavzetost za delo ne samo na šoli ampak v življenju
nasploh.
Druga stvar, ki smo jo želeli s piknikom doseči, je izboljšati komunikacijo med starši in učitelji,
odpraviti tabuje o nedostopnosti in vzvišenosti učiteljev in zmanjšati strah in zadrego staršev, da
bodo pogosteje prihajali v šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki, druga neformalna srečanja)
ter se tudi pogosteje in aktivneje vključevali v delo na šoli.
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Opredelitev problema
Socialna izključenost se nam je zdel ena od pomembnejših težav, zaradi katere dijaki tudi
odhajajo iz šol, ker se ne počutijo dobro, ne počutijo se sprejete in ne zaupajo šolskemu sistemu. Menimo, da šola lahko stori veliko; seveda ne more prevzeti popolne odgovornosti za
neuspešno socialno integracijo, vendar pa lahko veliko storimo – zlasti v začetku, ko dijaka
dobimo na šolo –, da mu olajšamo prehod iz osnovne šole, v kateri mu je bilo že vse domače
in znano, v srednjo šolo, ki pa je zanj popolnoma novo okolje z velikim številom novih ljudi in
njihovih zahtev.

leta. Predhodno smo starše pripravili na izvedbo samega piknika že v septembru, ko so imeli
prvi roditeljski sestanek in so se prvič srečali z razredniki (drugi teden v septembru). Razredniki
so se dogovarjali z dijaki o sami organizaciji piknika (prinašanje kostanja, peciva, kruha ...).
Staršem smo po dijakih poslali vabila za piknik in informativno zbirali poročila za udeležbo.

Cilji:

Vso aktivnost sva koordinirala člana podprojektne skupine, da je bilo potem vse pripravljeno
ob dogovorjenem datumu in uri. S celotno izvedbo je bila seznanjena tudi ravnateljica, ki nas je
pri izvedbi tudi materialno in moralno podprla ter sodelovala pri organizaciji piknika. Sodelovali
so tudi razredniki in posamezni učitelji (npr. učiteljica športne vzgoje - športne igre) ter seveda
dijaki višjih letnikov. Imeli smo tudi harmonikarja (dva naša dijaka višjih letnikov in eden od
staršev), ki so skrbeli za glasbo in dobro voljo. Starši so aktivno sodelovali pri peki kostanja
in točenju pijače, prav tako tudi učitelji in dijaki. Piknik je potekal v petek popoldan, namerno,
ker smo domnevali, da imajo ljudje ob koncu tedna več časa in si želijo sprostitve, in to se je
pokazalo za dobro izbran termin.

>
>

Doseženi rezultati

Spoznavni piknik se nam je zato zdel zelo primerna preventivna rešitev oz. ukrep, s katerim
lahko že na začetku šolanja približamo naše šolsko okolje novincem.

>

>

>

>> ustvariti pozitivne emocionalne vezi z vrstniki, starši in kolektivom;
>> ustvariti zaupanje in jim pokazati, da jih sprejemamo kot pripadnike naše skupine, se
pravi naše šole, tako njih kot tudi njihove starše;
>> pokazati jim, da jih sprejemamo kot sebi enakovredne, čeprav so šele na začetku
srednješolske poti, jim vliti pogum, da bodo zmogli, ter jim jasno nakazati, da jim bomo stali
ob strani in da smo jim vedno na voljo;
>> izboljšati komunikacijo med starši in učitelji, med dijaki in učitelji in tudi med učitelji
samimi, sprostiti se in pokazati, da smo vsi samo ljudje s približno podobnimi željami,
težavami in potrebami;
>> vplivati na njihovo samozaupanje in pozitivno samopodobo, da so sposobni in da
bodo zmogli.

Komu je bil ukrep namenjen
Aktivnost je bila namenjena zlasti dijakom prvih letnikov za čim uspešnejšo socialno integracijo v novo šolsko okolje. Spoznali so se z učitelji, ki jih bodo poučevali, in tudi z dijaki višjih
letnikov, ki so jim lahko podali svoje izkušnje o delu in počutju na šoli. Aktivnost oz. ukrep
je bil namenjen tudi staršem, zlasti za spoznavanje staršev med seboj, spoznavanje staršev
in učiteljev, zmanjševanje strahu, izboljšanje komunikacije med starši in učitelji ter za čim
boljše sodelovanje med starši in šolo. Piknik je bil zelo dobrodošel tudi za učitelje, saj so imeli
priložnost na enem mestu in v sproščenem ozračju spoznati starše večine dijakov (prvi letnik),
z njimi so se lahko pogovarjali, sodelovali pri športnih aktivnostih in tako zmanjšali dvome v
uspešno komunikacijo in sodelovanje med starši in učitelji, ki pogosto ovira kakovostno delo
med šolo in starši.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Aktivnost smo izpeljali v začetku oktobra leta 2005, v petek popoldan na šolskem igrišču.
Menimo, da bi bilo bolj smiselno piknik organizirati že v septembru, takoj na začetku šolskega

Naš največji uspeh je seveda številna udeležba na pikniku, tako staršev, dijakov kot tudi
učiteljev. Rezultat je, da so bili dijaki prvih letnikov prijetno presenečeni nad pripravljenim sprejemom in dobrodošlico. Počutili so se prijetno, kar so nam povedali pri kasnejših razgovorih z
njimi, ko smo zbirali vtise. Zadovoljni so bili tudi starši, saj so že na samem pikniku povedali,
da se jim zdi ideja zelo pozitivna. Menijo namreč, da je ravno na srednjih šolah takih neformalnih stikov premalo. Največ jih je v vrtcu, pozneje pa vedno manj, zato so bili zelo prijetno
presenečeni nad vabilom. Nekaj staršev je tudi povedalo, da so preprosto morali priti, saj se
bodo tu srečali z učitelji, s katerimi se bodo lahko tudi kaj pogovorili, jih kaj vprašali. Spraševali
so tudi, ali bo piknik vsako leto.
Učiteljem je bila ideja o pikniku všeč, saj menijo, da ljudje v neformalnem okolju in sproščeni
veliko lažje povedo kaj o sebi, kaj vprašajo in tudi izgubijo strah in nezaupanje v nasprotno
stran.
Rezultat je tudi ta, ki si ga štejemo v dobro, da je ta generacija bila po uspehu zelo uspešna,
izpisal se ni noben dijak in tudi izostankov je bilo malo. Zavedamo se, da to ni le rezultat
spoznavnega piknika, ampak tudi vseh drugi ukrepov, ki smo jih za to generacijo izvajali. Vsekakor se je vredno potruditi za dijake tudi bodoče, saj bomo le tako imeli zadovoljno generacijo,
kar se bo poznalo tudi pri njihovih uspehih. Tudi z majhnimi koraki se daleč pride.

Samorefleksija
Seveda je spoznavni piknik le eden od ukrepov, ki jih moramo izvajati, če želimo imeti uspešne
in zadovoljne dijake in starše ter seveda učitelje, vendar pa je piknik taka stvar, ki lahko ima z
malo truda velik učinek in pusti dober vtis na vseh udeležencih. Smiselna se nam zdi zlasti za
novince, kar pa ne pomeni, da ne bi mogel biti tradicionalno izveden tudi za vse ostale dijake
višjih letnikov. Izkušnje imamo, da dijaki zelo radi sodelujejo pri takih neformalnih aktivnosti, le
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če se jih zaposli in se jim da delo. Delo zelo vestno in dobro izvajajo, počutijo se pomembne, kar
ugodno vpliva na njihovo samopodobo. Zato smo tudi pri organizaciji in izvedbi piknika veliko
vlogo namenili dijakom višjih letnikov, ki so se izkazali kot zelo dobri izvajalci, vredni zaupanja.
Potrebovali so le nekoga, da jih je razporedil in jim razdelil naloge.

Komu je bil ukrep namenjen
Dijakom 1. letnika, program pomočnik peka in slaščičarja, in profesorjem.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Priporočila drugim šolam
Razredničarka in svetovalna delavka
Šolam toplo priporočamo, da poskusijo izvesti piknik. Za to ni potrebna nobena posebna literatura, še manj seminarji, le nekaj dobre volje in ljudi, ki so pripravljeni v določenem trenutku
pomagati (dijaki, starši in učitelji), ter organizator, ki bo nadziral in koordiniral vso stvar. Ne
zapletajte preveč, stvari poenostavite, ljudje bodo zadovoljni, ko vas bodo srečali, ko se bodo
med seboj pogovarjali, in srečni, ker so bili povabljeni. Vseh ne bo, ampak to tudi ni bil naš cilj.
Pride tisti, ki mu ni vseeno za svojega otroka, ki se rad zabava in ki mu šola in izobrazba nekaj
pomenita. Poleg dela mora biti tudi sprostitev in to smo želeli s piknikom tudi pokazati. Veliko
uspeha pri organizaciji vaših piknikov.

Podatki o šoli in priloge
Srednja zdravstvena šola,
Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota,
tel.: 02/521-1450;
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/~ssmszd2s
Kontaktna oseba: Mateja Jakšič, šolska svetovalna delavka

Ura družboslovja
Priprava dijakov: razredničarka je dijake v okviru teme za družboslovje povprašala po njihovih interesih in počutju v razredu. Predlagala jim je, da bi se morali na osnovi različnih interesov med
seboj bolje spoznati, prisluhniti drug drugemu in tako dvigniti raven sodelovanja v razredu.
Sledila je delavnica, na kateri je svetovalna delavka razdelila dijakom liste z osebnim grbom,
ki je bil razdeljen na štiri dele. V prvi del so dijaki vpisali, kaj jih veseli početi v prostem času.
V drugi del so vpisali nekaj pozitivnega o sebi. V tretji del so vpisali cilj, ki bi ga radi dosegli, in
v četrti del opis sebe. Sledil je pogovor o zapisanem. Sosedu so zaupali vsebino zapisanega.
Svetovalna delavka je naključno izbrala nekaj dijakov, ki so poročali o tem, kako dobro so si
zapomnili opis svojega sošolca ali sošolke.
Dijaki so bili pri delu zelo motivirani in večina jih je želela slišati, kakšni so njihovi sošolci, katere
cilje imajo in kaj počnejo v prostem času.
Profesorica je v naslednji šolski uri vso motivacijo s pridom izkoristila in jo navezala na temo o
medsebojnih odnosih v družbi, o čemer so dijaki z zanimanjem razvili debato.

3.5 Delavnica: spoznajmo se

Doseženi rezultati
Navdušenje nad idejo o medsebojnem spoznavanju je bilo precejšnje. Dijaki so spoznali lastnosti svojih sošolcev. Soočili so se s težavami, ki jih pestijo, in bili pripravljeni o njih diskutirati.
Imeli so možnost razpravljati o medsebojnih odnosih v njihovih družinah in širše med prijatelji
v družbi.

Predstavitev ukrepa in opredelitev problema
Ideja je nastala na osnovi pobud vodij projekta Zdrava šola, projekta PUPO in konzorcija
biotehniških šol.
Vse smo bile enotnega mnenja, da je potrebno pri izbiri učne dejavnosti v prvi vrsti dobro
poznati zmožnosti dijakov, njihove stiske in težave, ki jih pestijo – torej se medsebojno dobro spoznati. Zato sva se skupaj z razredničarko prvega letnika programa pomočnik peka in
slaščičarja dogovorili, da bova izvedli nekaj delavnic na temo ‘spoznajmo se’. Namen je bil
utrditi medsebojne odnose med dijaki in profesorji, dvigniti motivacijsko raven dijakov ter tako
tudi kakovost poučevanja.

Predlagali so kratke 10-minutne razprave o svojem počutju po metodi nevihta možganov v
začetku ure družboslovja in s tem navezavo na učno snov, kjer je le to mogoče.
Dijaki pri uri bolje sodelujejo, več razpravljajo, še posebej o aktualnih temah. Želijo si čim več
takšnih ur ali pa delavnic s podobno vsebino. Pridobivajo pozitivno samopodobo in se učijo
samokritičnosti in samorefleksije.
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Samorefleksija
V okviru prenove srednješolskih programov se dijaki vse bolj navajajo na projektno delo in
doseganje temeljnih ključnih kompetenc. Na osnovi tovrstnih delavnic se temu lahko približamo
na dijakom prijazen način.

je priporočljivo takoj začeti individualno delo (govorilne ure, dodatne vaje, obvezno oddajanje
in pregledovanje domačih nalog), da se primanjkljaj čim hitreje odpravi.
Z rezultati diagnostičnega testa je potrebno seznaniti tudi razrednika, ta pa nato lahko obvesti
tudi starše dijakov, ki pri več kot enem predmetu niso pokazali pričakovanega predznanja.

Priporočila drugim šolam
Opredelitev problema
Literatura, s katero smo si pomagali pri izvedbi delavnic:
>
>
>
>
>

>> K. Weare in G. Gray (2005): Izboljšanje duševnega zdravja, priročnik za učitelje in
druge, ki delajo z mladimi, Ljubljana: IVZ RS.
>> D. Vtič Tršina (2004): iskalci biserov, priročnik za razredne ure, Maribor; društvo za
boljši svet.
>> B. B. Youngs (2000): Šest temeljnih prvin samopodobe, kako jih razvijamo pri otrocih
in učencih, Educy.
>> Seminar: Pomen duševnega zdravja v organizaciji IVZ RS, Ljubljana.
>> Kar nekaj dogodkov, ki so se odvijali na naši šoli, lahko najdete na naših spletni
strani: http://www.sc.-s.si

Podatki o šoli in priloge
Šolski center Šentjur,
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur pri Celju
Spletni naslov: http://www.sc.-s.si
Kontaktna oseba: Katja Valenčak, šolska svetovalna delavka

3.6 DiagnostiËni testi

Predstavitev ukrepa
Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana so diagnostični testi za dijake prvih letnikov pri predmetih
slovenščina, angleščina (nemščina) in matematika obvezni. Uvedli smo jih že pred začetkom
projekta PUPO, z njimi pa želimo ugotoviti, s kakšnim predznanjem se dijaki vpisujejo na našo
šolo. Vsak učitelj zgoraj navedenih predmetov mora v začetku septembra preveriti predznanje
dijakov, ki jih poučuje. V razredu je potrebno narediti analizo diagnostičnega testa in z rezultati
seznaniti dijake. Pri tistih dijakih, pri katerih se pokaže manjše predznanje od pričakovanega,

Vsi učitelji se zavedamo, da je lahko prehod iz osnovne v srednjo šolo za dijake zelo težaven.
Še huje pa je, če dijaki nimajo predznanja, ki se ga od njih pričakuje. Taki dijaki se lahko takoj na začetku znajdejo v hudih težavah. Cilj diagnostičnega testa je poiskati dijake, ki jim je
potrebno že takoj na začetku šolanja pomagati z dodatnimi ukrepi, da ob stresnem prehodu
niso prepuščeni sami sebi.

Komu je bil ukrep namenjen
Diagnostični testi so namenjeni predvsem učitelju, ki določen predmet poučuje, saj mu dajo
tisto prvo informacijo o dijakih, s katerimi bo delal celo leto (mogoče tudi 4 leta). Namenjeni
pa so tudi dijakom, saj jim pokažejo, ali je njihovo predznanje zadovoljivo ali ne. Prav tako so
namenjeni tudi razrednikom, saj lahko skrben razrednik ob rezultatih vseh diagnostičnih testov
takoj na začetku šolanja predvidi, kateri dijaki bodo lahko imeli učne težave, in o tem obvesti
tudi njihove starše.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Predznanje dijakov na naši šoli naj bi preverjali vsi učitelji matematike, slovenščine, angleščine,
nemščine, torej predmetov, pri katerih je osip največji. Vendar se nekaterim kolegom diagnostični
test ne zdi smiseln in ga, ker je obvezen, sicer realizirajo, vendar z dijaki ne analizirajo rezultatov testa in tudi o rezultatih ne obvestijo razrednika. Prav tako se tudi vsi razredniki ne pozanimajo o rezultatih diagnostičnega testa in tako so nekateri dijaki ob prehodu iz osnovne v
srednjo šolo prepuščeni sami sebi.
Učitelji, ki smo sodelovali v projektu PUPO, smo se strinjali, da je diagnostični test, seveda
izpeljan z vso odgovornostjo in tudi temeljito analizo rezultatov, lahko zelo koristen dejavnik
pri zmanjševanju osipa. Nekateri v njem vidimo ukrep, s katerim lahko pomagamo dijakom na
začetku njihovega šolanja.
Dijake o diagnostičnem testu obvestimo, in tudi o njegovem namenu in ciljih. Obvestimo jih, kaj
pomeni slab rezultat diagnostičnega testa, in seveda tudi, da smo tu zato, da jim pri premostitvi
morebitnih težav pomagamo. Po odpisanem diagnostičnem testu z dijaki analiziramo rezultate
in se predvsem s tistimi, ki niso pokazali zadostnega predznanja ali pa so bili pri diagnostičnem
testu zelo neuspešni, individualno pogovorimo in jim predstavimo načrt za odpravljanje njihovih težav. Pri tem se nam zdi ključno, da dijak začuti, da nam zanj ni vseeno, ampak da mu
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želimo pomagati in da bo z delom zmogel nadomestiti primanjkljaj.
Skrben razrednik tudi analizira rezultate diagnostičnih testov, in če dijak pri dveh ali več predmetih ni bil uspešen, o tem obvesti starše in jih napoti k posameznim profesorjem, ki staršem
tudi svetujejo, kako dijaku pomagati.
Z dijaki, pri katerih predvidimo težave, nato delamo individualno. Naročimo jih na govorilne ure
za dijake, delajo dodatne vaje, obvezno oddajajo domače naloge … Ugotovili smo, da dijaki, ki
resno upoštevajo navodila profesorjev, primanjkljaj uspešno odpravijo in so na koncu prvega
letnika pozitivno ocenjeni.
Ključno se nam zdi, da dijake s slabšim predznanjem takoj na začetku šolskega leta usmerimo
k dodatnem delu, ki ta primanjkljaj zmanjša ali celo odpravi. Če bi čakali do prvega ocenjevanja
znanja in začeli ukrepati šele takrat, bi moral dijak vložiti veliko več dela in vprašanje je, če bi
bil uspešen.

Doseženi rezultati
Učitelji, ki se jim zdijo diagnostični testi pomembni in vidijo smisel le-teh predvsem v tem, da
poiščejo dijake, ki jim je treba na začetku šolanja pomagati, so z vsemi zgoraj navedenimi rezultati v zmanjševanju dijakovih težav uspešni.
Učitelj s tem ukrepom zagotovo zmanjša število negativno ocenjenih dijakov v prvi konferenci
in tako doseže, da se dijaki zavejo svojih težav takoj na začetku šolanja in ne šele takrat, ko se
začno pojavljati prve negativne ocene in ko se poleg neznanja začne z negativnimi ocenami
krhati tudi dijakova samopodoba.
Pri posameznih dijakih je treba seveda uvesti še kakšne druge ukrepe, predvsem so
problematični tisti dijaki, ki se ne zavedajo resnosti svojih težav. V takih primerih je priporočljivo
vzpostaviti stik s starši, ki so ponavadi pripravljeni na konstruktivno sodelovanje.
Pri dijakih, ki se zavedajo svojih težav in so pripravljeni delati za uspeh po učiteljevih navodilih,
se nemalokrat zgodi, da svoje znanje zelo izboljšajo in je zaključna ocena v srednji šoli lahko
tudi višja od tiste v osnovni šoli.

Samorefleksija
Sama sem sprva pisala diagnostične teste zato, ker so bili obvezni, in čakala do prvih ocen,
ki so se pojavile v začetku oktobra; šele nato sem začela izvajati dodatne ukrepe, ki pa so
zaradi odmaknjenosti od začetka šolskega leta seveda zahtevali veliko več moje in dijakove
energije in vloženega truda. Sicer so dijaki do konca leta nadoknadili primanjkljaj, vendar pa
sem prepričana, da bi do pozitivne ocene prišli z manj stresa, če bi njihovo predznanje diagnosticirala že v začetku šolskega leta.

Prvi korak, ki sem ga naredila, je bil sestava diagnostičnega testa, ki mi bo dal nekaj rezultatov,
s katerimi bom uspela izločiti tiste dijake, ki imajo slabo predznanje. V ta namen sem podrobno
pregledala učni načrt devetletne osnovne šole in na osnovi tega sestavila diagnostični test, ki
je zasnovan na dveh ravneh (minimalni standardi znanja, temeljni standardi znanja). Ko sem
test sestavila, sem za pomoč prosila učiteljico osnovne šole, ki že vrsto let uspešno poučuje
matematiko v osnovni šoli.
Po odpisanem diagnostičnem testu naslednjo uro analiziram rezultate. Z dijaki se pogovorim
individualno in naredimo načrt, kako odpraviti primanjkljaj. Dijaki mi morajo sproti oddajati
domače naloge, ki jih pregledam do naslednje ure in popravim napake. Če so napake zaradi
površnosti, jih opozorim, če pa napake kažejo na neznanje, pa jih naročim na govorilne ure, na
katerih individualno razrešiva težavo.
Seveda se nekateri dijaki želijo izogniti delu domačih nalog in jih prepisujejo, vendar to ugotovim
na preverjanju znanja, ki ga v prvem letniku opravljam dvakrat mesečno. Če dijaki ne delajo
po mojih navodilih in kljub vsem opozorilom ne dosežem njihove aktivnosti, obvestim starše in
jih prosim, da dijaka nadzorujejo pri delu domačih nalog. Bistveno je, da dijaki domačo nalogo
naredijo sami, saj le tako lahko odkrijem, kje delajo napake, in jih potem z mojo pomočjo tudi
odpravijo.
Kot razrednik sem se po odpisanih diagnostičnih testih pozanimala o rezultatu le-teh in starše
dijakov, ki so bili pri dveh ali več neuspešni, tudi poklicala in jih napotila k posameznim profesorjem. Hkrati sem bila tudi bolj pozorna na napredovanje teh dijakov. Kot razrednik sem jih
spodbujala in jim pomagala pri načrtu ocenjevanja. Vsi dijaki, ki so bili pri diagnostičnih testih
slabi, so prvi letnik uspešno zaključili.
Ko sem sama pri sebi spremenila pomen diagnostičnega testa in takoj po analizi uvedla dodatne ukrepe, se je število negativnih ocen pri mojem predmetu v prvem ocenjevalnem obdobju bistveno zmanjšalo. Pomembno se mi zdi, da se število negativnih ocen ni zmanjšalo zaradi
zniževanja nivoja znanja, pač pa zaradi drugačnega pristopa k dijakom s težavami.

Podatki o šoli in priloge
Srednja Zdravstvena Šola, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/~ljsszs/
Kontaktna oseba: Mateja Potočnik, profesorica matematike
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3.7 UËenje uËenja

Predstavitev ukrepa
Učiti, kako se učiti, predstavlja bistveno kompetenco, ki jo je delovna skupina v okviru Evropske
komisije opredelila kot eno od osmih ključnih kompetenc, ki so pogoj za dosego 1. strateškega
cilja. Ta se glasi: izboljšati kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

multiplikatorki Zavoda RS za šolstvo). Seminar sva izvedli za kolektive na vseh šolah, ki so
vključene v našo mrežo (podprojektno skupino) projekta PUPO.
Prioritetni cilj seminarja je bil vplivati na pojmovanje poučevanja, ki se mora preusmeriti iz
tradicionalnega, na učitelja usmerjenega pouka, pri katerem učitelj podaja snov in so dijaki le
pasivni sprejemniki, v sodobni način poučevanja, pri katerem se učiteljeva vloga popolnoma
spremeni in postane mentor, usmerjevalec dijakovega učenja in izgrajevanja znanja, kar pa je
dijakova lastna dejavnost. Konstruktivistično pojmovanje učenja je namreč nujno v sodobnem
času, v katerem učitelj ni več edini vir znanja, saj je tega na pretek in je dostopno že z enim
samim klikom na računalniku.
Seveda nisva mogli mimo pomembnih elementov sodobnega pouka: timskega dela in medpredmetnega povezovanja, predstavili pa sva tudi portfolio kot enega od sodobnih instrumentov spremljanja napredka in razvoja posameznega udeleženca izobraževanja.

Tudi na naši šoli smo se odločili, da poskušamo vpeljati razumevanje in razvijanje kompetence
učenje učenja za vse vpletene ciljne populacije: učitelje, starše in seveda dijake. Vseh treh
skupin smo se lotili z metodami, za katere smo bili prepričani, da bodo ciljnim populacijam
najbližje in da bodo kompetenco predstavile tako, da jo bodo razumeli, da bo vplivala na spremembo pojmovanja učenja in da bodo praktično preizkusili delo na predstavljen način.

V delavnici so učitelji zbrali nabor aktivnosti, ki jih že uporabljajo pri poučevanju. Naučili so se
te aktivnosti pravilno umestiti v posamezno področje, pri čemer sva poudarili pomen metakognicije in samoregulacije učenja, saj načrtovanje, spremljanje in uravnavanje lastnega učenja
predstavlja zelo pomemben del celotne kompetence učenja učenja.

Opredelitev problema

Zelo pomemben del seminarja sva posvetili uvodnemu delu, pričakovanjem ter predstavitvi
seminarja v obliki miselne sheme in pa končni evalvaciji, ki sva jo izvedli v obliki okrogle mize,
na kateri je vsak posameznik imel priložnost izraziti svoje občutke o seminarju in temi, hkrati pa
dobil vzorec in občutil pomembnost evalviranja posameznih procesov poučevanja in učenja.

Vsa leta dela v svetovalni službi sem se ukvarjala tudi s tem, da sem dijakom predvsem 1.
letnikov poskušala predstaviti nekatere metode, strategije in tehnike uspešnega učenja. Učinki
tega dela niso bili zadovoljivi, saj je takšno delo vzeto iz konteksta in ne pripomore k izboljšanju
samega učenja in učne uspešnosti. Dolgoletna raziskovanja različnih avtorjev so pokazala, da
je najuspešnejši mentor oz. spodbujevalec učenja nekega predmeta tisti učitelj, ki posamezni
predmet tudi poučuje. Ostali (učitelji, svetovalna služba, starši) smo lahko dijaku podpora, ne
moremo pa nadomestiti integracije učenja v samo poučevanje določenega predmeta. Zakaj?
Odgovor je preprost: dijaka lahko naučimo pisati zelo dobre izpiske ali delati miselne vzorce
ključnih pojmov, pa mu to ne bo koristilo, če učitelj zahteva natančno reprodukcijo vseh podrobnosti, ki jih je narekoval dijakom.

Komu je bil ukrep namenjen
Ciljna populacija so učitelji, starši in dijaki.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Vsem trem populacijam smo predstavili vsa tri področja učenja učenja: motivacijsko, kognitivno
(spoznavno) in metakognitivno (samouravnavanje učenja).
Za učitelje smo pripravili 8-urni seminar, ki sva ga izvedli svetovalna delavka in učiteljica (tudi

Staršem smo pripravili predavanje. Poudarili smo pomen sodelovanja staršev s šolo.
Želeli smo predstaviti vlogo staršev pri učenju dijaka in jih seznaniti s tem, kaj vse lahko vpliva
na učni rezultat in na dijakovo motivacijo za učenje. Z vajo smo prikazali, za katere procese
in dejavnosti so odgovorni posamezni udeleženci izobraževanja. Starši so dobili napotke, kaj
lahko sami prispevajo k izboljšanju učenja svojih otrok. Poudarili smo pomen učnih in delovnih
navad, kaj pomeni vzgled, kdaj so pomembne pohvale in kdaj je nujno, da njihov otrok občuti
tudi posledice nezaželenega ravnanja.
Naučili smo jih, da učenje učenja zajema različna področja in da lahko tudi oni sodelujejo pri
načrtovanju, spremljanju učenja ter razvijanja kompetence uravnavanja le-tega.
Z dijaki razreda, vključenega v projekt PUPO, smo izvedli vrsto razrednih ur na temo Kako se
učiti, ki sem jih vodila svetovalna delavka. Prednost tega ukrepa je bila tudi v tem, da smo se z
dijaki dodobra spoznali in s tem mimogrede že rešili nekaj težav, ki se niso nujno nanašale na
sámo učenje in učni uspeh. V delavnicah smo preverjali močna in šibka področja, načrtovali
učenje, analizirali lastno učenje in učne navade, postavljali cilje, preizkusili pa smo tudi nekaj
strategij in tehnik učenja na konkretni snovi, ki so jo takrat obravnavali. Velik poudarek smo dali
razvijanju interesa dijakov za samo učenje in uravnavanje le-tega.
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Doseženi rezultati
Rezultati našega dela niso neposredno merljivi. Z odzivi vseh treh ciljnih udeležencev pa smo
bili zadovoljni. In kot je zapisala ena od udeleženk seminarja v evalvaciji: »Z majhnimi koraki se
z vztrajnostjo počasi, vendar daleč pride«.

Samorefleksija
Menim, da nam je predvsem pri spreminjanju pojmovanj o učenju in poučevanju uspelo pri
vseh treh različnih udeležencih in da smo jeziček na tehtnici pri vseh treh uspeli nekoliko premakniti v prid podpiranja aktivnega dela dijakov.

motivacije nujen. Še več, nujen je tudi zaradi razvoja in utrjevanja posameznikovega občutka
lastne vrednosti, samopodobe in samozavesti.
Ob tem razmišljanju smo se v skupini PUPO na naši šoli odločili, da poizkusimo jasno opredeliti
odgovornost do posameznih nalog v izobraževalnem procesu in se v krogu oddelka za vedno
znebiti razmišljanj o tem, da dijaka učitelj ni zadosti naučil, da mama ni pravočasno prinesla
knjige, iz katere bi se lahko učil, da mu oče ne kupi računalnika ... Z razredničarko oddelka
sva pripravili delavnico, na kateri smo sodelovali vsi: dijaki, učitelji, starši. Na njej smo želeli
preseči medsebojno nerazumevanje glede posameznih nalog in odgovornosti za uspešnost
dijaka in utrditi zavest o nujnosti opravljanja vsakodnevnih nalog, ki izhajajo iz vizije in ciljev
posameznega dijaka, njegovih staršev in šole.
Tako smo pripravili delavnico »Odgovornost«.

Podatki o šoli in priloge
Opredelitev problema
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
Spletni naslov: http://www.s-ssgtr.ms.edus.si/sl/
Kontaktna oseba: Mojca Sušek Omahen, šolska svetovalna delavka

3.8 Delavnica: odgovornost

Za uvod v delavnico »Odgovornost« smo skupaj analizirali uspeh v oddelku ob pravkar
zaključenem prvem konferenčnem obdobju, odsotnosti dijakov od pouka in drugih nastalih
težav, ki bi jih bilo za učinkovitejše delo potrebno preseči. Ločeno delo v posameznih treh skupinah je temeljilo na osnovnih vprašanjih:
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>

Kaj lahko jaz prispevam k izboljšanju učnega uspeha?
Kaj je moja odgovornost?
Kateri ukrepi staršev najbolj pripomorejo k mojemu boljšemu delu?
Kateri ukrepi učiteljev najbolj pripomorejo k mojemu boljšemu delu?

Skupine so imele za pomoč pri svojem delu vsaka zase prilagojene delovne lističe.

Komu je bil ukrep namenjen
Predstavitev ukrepa
Ob dolgoletnem intenzivnem in odgovornem iskanju poti za lasten razvoj, razvoj organizacije in
posodobitve pedagoškega procesa govorimo pretežno o delu pedagogov: kako jih je potrebno
motivirati za prenovo, za uvajanje sodobnih, uspešnejših načinov dela in o ustreznih razmerah,
ki jim bodo omogočile učinkovito poučevanje.
Morda pa smo preveč pozabili na to, da se bistvo učinkovitega poučevanja v sodobni šoli mora
nagniti k učenju, pri katerem postajata vse pomembnejša učenčeva lastna vloga za razvoj in
njegova lastna odgovornost za pridobitev kompetenc, znanja, spretnosti in veščin. Že dolgo se
zavedamo, da je notranja motivacija najpomembnejše vodilo k uspehu posameznika, pa vendar v vsakodnevnih laičnih razgovorih še vedno vztrajamo pri vprašanjih: Kako naj motiviramo
dijaka? Kako naj učitelj nauči dijaka? Ko bomo sami pedagoški delavci (in tudi starši) tudi v
praksi znali preseči to dilemo, bomo na dobri poti, da učencem naložimo potrebno odgovornost
za delo in lasten razvoj. Sprejem te odgovornosti pri dijaku je za delovanje mehanizma notranje

Ukrep je bil namenjen dijakom prvih letnikov, staršem in učiteljem.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Razrednik oddelka in svetovalna delavka, prav tako pa dijaki in dijakinje.

Doseženi rezultati
Na končnem plenarnem delu se je na osnovi ugotovitev skupin izoblikoval kar obsežen seznam
potrebnih nalog in del ter zelo jasna opredelitev odgovornosti zanje:
>
>

>>
>>

nazorno razložiti snov – učitelj,
aktivno sodelovati pri pouku – dijak,
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

zagotoviti zadosten in reden počitek dijaka – starši,
dajanje vaj in domačih nalog – učitelj,
sporočiti razredniku odsotnost od pouka – starši,
obrazložitev kriterijev znanja – učitelj,
dajanje navodil za učinkovito učenje – učitelj,
pogovarjati se o ciljih sina/hčere in pogojih za dosego ciljev – starši,
redna prisotnost pri pouku – dijak,
imeti vse pripomočke in opremo za pouk – dijak,
preverjanje znanja po kriterijih – učitelj,
naučiti se – dijak,
ne opravljati dela namesto otrok – starši,
redno reševati domače naloge – dijak,
slediti razlagi snovi – dijak,
po potrebi omejiti sinu/hčeri čas za nekatere aktivnosti – starši,
redno vsakodnevno domače učenje – dijak,
zagotoviti pogoje (primeren prostor) za učenje – starši, dijak,
organizirati kvalitetno delo v razredu – učitelj,
upoštevati pravila, ki omogočajo kvalitetno delo med učno uro – dijak,
zagotoviti pogoje za kvalitetno delo vseh dijakov v razredu – dijak,
zahtevati kvalitetno delo posameznega dijaka – učitelji,
delati kvalitetne zapiske – dijak,
postaviti zahteve glede odgovornosti v družini in za šolo – starši,
preverjati zapiske in šolske potrebščine – starši,
upoštevanje zakonskih učnih načrtov – učitelji,
organizirati medsebojno pomoč pri učenju – dijaki,
imeti reden stik z razrednikom – starši,
preverjati prisotnost hčere ali sina pri pouku – starši,
upoštevati navodila učiteljev – dijaki,
pravično ocenjevanje – učitelji.

Seveda bi ga lahko še dopolnjevali, a smo bili z doseženimi zaključki zelo zadovoljni. Pomembno je, da se je ob opredeljevanju odgovornosti razvijal razgovor o vzrokih neuspešnosti, možnih
rešitvah in učinkovitih ukrepih ter dejavnikih, ki vplivajo na to.
Dijaki so odkritosrčno pokazali, da se zavedajo svojega nezadostnega prispevka v obliki rednega učenja in tudi nezadostnega sodelovanja in spremljanja razlage snovi med poukom.
Starši so se lotili dela s precejšnjim strahom in negotovostjo. Njihovi kriteriji, kaj in kako lahko
postavljajo zahteve do svojih otrok, so omajani. Pogosto, posebno matere, se ne zavedajo, da
je to potrebno. Zanimivo pri delu skupine učiteljev je bilo, da so se težje pogovarjali o svojem
delu in možnih ukrepih v okviru pedagoškega dela in so pogosto zašli v pogovor o tem, kaj bi
morali delati dijaki in, kaj starši.

Samorefleksija
Ukrep razjasnitve in opredelitve odgovornosti je sicer majhen del filozofije (in realnosti) v ce-

lotnem delu izobraževanja. Glede na to, da je učinkovitost nezadovoljiva in neuspešnost iz
leta v leto večja, bi lahko bil jasen pogled na to vprašanje temelj za nadaljnje primarne preventivne ukrepe zmanjševanja osipa. Vsekakor smo se po izkušnjah na naši šoli odločili, da
bomo delavnice izvajali na začetku prvega letnika, kar bo dobrodošlo tudi zaradi čim hitrejšega
tesnejšega stika s starši.

Podatki o šoli in priloge
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
Gorenjska 13, 4240 Radovljica,
tel.: 04 537 35 26
Spletni naslov: http://www.egss.si/
Kontaktna oseba: Ljuba Kapus, šolska svetovalna delavka
Priloga A: Vprašalnik za dijake (učni uspeh)

3.9 Delavnice za utrjevanje obËutka varnosti

Predstavitev ukrepa
Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica smo v mesecu februarju in marcu 2006
v okviru projekta PUPO izvedli anketo, s katero smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se že
uresničuje naša vizija za preprečevanje osipa in kateri preventivni ukrepi so že bili uspešni do
drugega ocenjevalnega obdobja. Anketo je izpolnilo 100 dijakov prvega, drugega in tretjega
letnika smeri ekonomski tehnik.
Rezultati ankete so že pokazali uspešnost nekaterih preventivnih ukrepov za preprečevanje
osipa, vendar pa smo bili presenečeni nad odgovori naših dijakov na vprašanje, ali se v šoli
počutijo varno. 42 % dijakov je odgovorilo, da se v šoli vedno počuti varno, 40 % dijakov se v
šoli počuti varno občasno, 16 % dijakov pa se v šoli ne počuti varno. Ko smo v naslednji anketi
poskušali ugotoviti razloge, zakaj se dijaki ne počutijo varno, je kar 80 % dijakov odgovorilo, da
se v šoli ne počutijo varno, ker se bojijo slabih ocen in šolskega neuspeha.
Ker so se nam rezultati ankete zdeli zaskrbljujoči, smo se predstavniki šolskega tima odločili,
da bomo v tretjem ocenjevalnem obdobju izvedli več delavnic za utrjevanje občutka varnosti.
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Opredelitev problema

oblikovana z namenom, da bi od dijakov izvabili informacije. Dijakom ni bilo potrebno govoriti o
stvareh, o katerih niso želeli odgovoriti.

Cilji delavnic:
>
>
>
>
>
>
>
>

>> zagotoviti varno in ustvarjalno okolje, v katerem bodo dijaki imeli možnost uspeti pri
uresničevanju svojega cilja glede šolanja: uspešno dokončati šolanje;
>> okrepiti pozitivno komunikacijo med učitelji in dijaki;
>> utrditi občutek zaupanja dijakov do svojih učiteljev;
>> vzpodbuditi dijake k prevzemanju osebne odgovornosti za njihov šolski uspeh;
>> sooblikovanje razrednih šolskih pravil;
>> vzpodbuditi dijake k oblikovanju urnika za popoldanske dejavnosti in učenje;
>> z razvijanjem občutka varnosti zmanjšati neopravičeno izostajanje od pouka;
>> načrtovanje ciljev za novo šolsko leto.

Komu je bil ukrep namenjen

Z dijaki smo se dogovorili, da se bomo v naslednjem šolskem letu še večkrat vrnili k vprašanjem
na delovnih listih; njihove sezname bomo dopolnjevali z novimi zadolžitvami ter primerjali cilje, ki
so si jih določili na začetku šolskega leta, z njihovim učnim uspehom ob koncu šolskega leta.
Dijaki so poročali, da so bili nad delavnicami zelo navdušeni. Sprva so bili pri odgovarjanju
še zadržani, saj niso bili navajeni takšnega načina dela. Ob koncu delavnic pa so postali zelo
zgovorni in se kar nismo mogli posloviti.
Delavnice so bile zelo dragocena priložnost za vzpostavljanje boljših odnosov med učitelji in
dijaki ter med dijaki samimi. Sodelovanje na delavnicah je za dijake pomenilo predvsem pomoč
pri razvijanju osebne odgovornosti, ki jih navdaja z občutkom, da sami upravljajo svoje življenje.
Postali so bolj sproščeni, bolj zaupljivi do učiteljev in bolj pripravljeni sprejeti odgovornost za
lasten učni uspeh.

Ukrep je bil namenjen dijakom in dijakinjam prvih in drugih letnikov smeri ekonomski tehnik.
Samorefleksija
Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Čas in kraj delavnic: april in maj 2006, v Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica.

Učitelji smo se na teh delavnicah ponovno zavedali, kako pomembno je, da s svojim vedenjem
vzbujamo zaupanje pri dijakih, da jih podpiramo ter vzpodbujamo in ne kritiziramo, da jim s
svojim ravnanjem sporočamo, da so za nas pomembni posamezniki, ter jim pomagamo pri
razvijanju njihove pozitivne samopodobe.

Prisotni: dijaki in dijakinje prvih in drugih letnikov smeri ekonomski tehnik, razredniki, šolska
svetovalna delavka.
Podatki o šoli in priloge
Potek delavnic: dijaki so prejeli delovne liste, ki jih je sestavil šolski strokovni tim. Vsak dijak je
na vprašanja najprej odgovarjal sam, nato so se o svojih odgovorih pogovarjali v manjših skupinah. Vsaka skupina je o svojih ugotovitvah poročala celotnemu razredu, sledila je diskusija.
Vprašanja na delovnih listih so odpirala naslednje teme:
>
>
>
>
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

prevzemanje osebne odgovornosti za lasten šolski uspeh,
moje zadolžitve in kako jih izpolnjujem,
kaj učitelji pričakujejo od mene in kaj jaz pričakujem od njih,
moji strahovi (v šoli, doma, v prihodnosti),
pozitivne in negativne učne izkušnje iz preteklega šolskega leta,
sooblikovanje razrednih šolskih pravil,
načrtovanje urnika za popoldanske aktivnosti in učenje,
moji načrti in cilji za naslednje šolsko leto.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
Gorenjska c. 13, 4240 Radovljica
Spletni naslov: http://www.egss.si/
Kontaktna oseba: Jasmina Gregorc, profesorica angleščine, nemščine

3.10 Delavnica: motivacija za boljše uËenje

Doseženi rezultati
Za potek delavnic je zelo pomembno, da ustvarimo prijetno in varno okolje, da lahko dijaki
izrazijo svoje občutke brez zadrege in strahu pred posmehovanjem. Nobena dejavnost ni bila

Predstavitev ukrepa
V oddelku sem izvajala delavnico Motivacija za boljše učenje.
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Dijakom je bilo namenjenih 15 šolskih ur. V času izvajanja delavnice so dijaki pridobili osnovne
informacije in napotke, kako premostiti učne težave.

ocene, pozitivne pa izboljšali. Navodila so jim bila v pomoč predvsem pri izdelavi svojega individualnega načrta.

Opredelitev problema

Samorefleksija

Z delavnico smo želeli premostiti učne težave, ki so jih imeli dijaki, podati osnovne napotke in
tako izboljšati učni uspeh ter olajšati izdelavo osebnega učnega načrta.

Delavnica je bila eden od ukrepov, ki smo jih izvajali v tem razredu. Populacija oddelka je bila
dokaj zahtevna in problematična. Mogoče bi imela sedaj delavnica na dijake boljši učinek.
Zazdelo se mi je, da so dokaj nedozoreli in nezainteresirani. Tudi pri drugih dejavnostih niso
pokazali velikega zanimanja, toda vedno pravim: »Če smo pomagali vsaj enemu, je to za nas
že uspeh.«

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil namenjen dijakom.

Priporočila drugim šolam
Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Za izvedbo motivacije za boljše učenje priporočam literaturo:

Delavnico je izvedla svetovalna delavka. Ugotovila sem, da se dijaki ne znajo učiti, imajo težave
z branjem, nimajo učnih navad, ne delajo zapiskov, nimajo pravilno urejenega in opremljenega
prostora, imajo težave z načrtovanjem svojega dela …

>
>

V oddelku je bilo 31 dijakov. Razdelila sem jih v dve skupini.
V uvodu so si dijaki ogledali ameriški film Nevarna srca. Film govori o učiteljici, ki v siromašni
četrti poučuje skupino divjih najstnikov, ki so neuspeh sprejeli kot način življenja. Odločila se je,
da si bo pridobila njihovo zaupanje in jim dokazala, da tudi zanje obstaja upanje.

>>
>>

G. Keller, A. Binder, R. Thiel: Boljša motivacija – uspešnejše učenje
C. Rose, L.Gool: Umetnost učenja

Priročnik sem predelala in naredila osnutek za izvedbo delavnice. Dopolnila sem ga z učnimi
tipi in učnimi koraki.
V prilogi prilagam nekaj vprašalnikov in načrtov za delo.

Podatki o šoli in priloge
Dijaki so odgovarjali na vprašanja, po fazah izdelovali načrte za učenje, ustvarjali miselne vzorce
in si izdelali svoj učni načrt. Obenem so jim bile predstavljene osnovne vaje za sproščanje.
Učenje smo najprej definirali.

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje,
Šuštarjeva 7 a, Trbovlje
Spletni naslov: http://www.s-stps.tb.edus.si/
Kontaktna oseba: Božana Kos, šolska svetovalna delavka

Uspešno učenje je odvisno od področja:
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>

motivacije,
organizacije,
načina predelovanja snovi,
koncentracije.

Vsako področje smo posebej predelali, izpolnili vprašalnike in izdelali lasten načrt dela za predmete, ki povzročajo dijakom težave.

Doseženi rezultati
Zdi se mi, da je bila nekaterim dijakom delavnica v pomoč. Nekateri so popravili negativne

Priloga B: vprašalniki, delovni listi za dijake (učne navade, uspešno učenje, motivacija za
učenje …)
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3.11 Razrednik - koordinator dela
oddelËnega uËiteljskega zbora

niso uspeli dogovoriti, se pogovori z učiteljem. Nekaj primerov ukrepanja:
>
>

>
>
Predstavitev ukrepa
>
V vsaki šoli najdemo dobre, povprečne, pa tudi slabe razrednike. Sama sem ravno pripeljala
do zaključka svojo drugo generacijo dijakov in se imam (neskromno) za dobro razredničarko.
Pravzaprav sem tako zelo rada razredničarka, da se bom odpovedala možnosti enoletnega
»počitka« in bom v naslednjem šolskem letu sprejela nove prvošolce. O svojem razredu in delu
z njim bi lahko napisala roman, vendar se bom v prispevku omejila na sodelovanje z učitelji
tega razreda.
63. člen ZOFVI med drugim navaja, da »… razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora
…«. Ustrezneje se mi zdi, da usklajuje delo razrednega učiteljskega zbora, saj ima pregled nad
delom celotnega razreda in posameznikov. Pogoj za to pa je seveda dobro poznavanje svojih
dijakov in kolegov učiteljev.

>

>>
Razrednik opazi negativne ocene dijaka pri predmetu, pri katerem je bil prej pozitiven. Takoj se pogovori z dijakom in učiteljem ter skupaj poiščejo rešitev.
>>
Učitelj razredniku potoži, da se dijak pri njegovem predmetu neprimerno obnaša.
Razrednik pozna dijakovo situacijo, pojasni jo učitelju in svetuje ustrezno strategijo za
ravnanje z njim.
>>
Dijaki se na razredni uri pritožijo nad ocenjevanjem učitelja, ta pa jih ne želi poslušati.
Razrednik ugotovi neskladnosti s pravilnikom o ocenjevanju ter na to opozori učitelja.
>>
Razrednik opazi, da dijaki pišejo v enem tednu tri zahtevne teste. Z učitelji vseh treh
predmetov se pogovori, kdo bi najlaže prestavil ocenjevanje znanja.
>>
Vsi učitelji razredniku povejo, kdaj in koliko dijakov bodo vprašali na uro, razrednik pa
skupaj z dijaki pripravi seznam ustnega ocenjevanja za vse predmete.
>>
Učitelj in razrednik se sproti obveščata o odsotnosti dijakov od pouka in ustrezno
ukrepata.

Ključnega pomena je sprotna komunikacija med učitelji, razrednikom in dijaki. Vsi udeleženci
morajo vedeti, da ima vsako dejanje svoje posledice. Dijaki pa morajo vedeti tudi to, da vse
počnemo z namenom, da bodo uspešni.
Namenoma sem izpustila sklicevanje sestankov razrednega učiteljskega zbora. V vseh štirih
letih nisem sklicala niti enega, ker je na naši velikanski šoli praktično nemogoče sklicati skupaj
vse učitelje enega razreda, ne da bi kateremu to poseglo v pouk. Seveda pa dopuščam možnost,
da je na šolah to izvedljivo.

Opredelitev problema
Doseženi rezultati
Razrednik je edini, ki pozna svojega dijaka v celoti. Ve, kakšno je njegovo delo pri vseh predmetih, koliko in zakaj manjka pri pouku, sodeluje s starši, pozna socialno sliko družine, ima z
dijakom individualne pogovore. Vsega tega od učiteljev ne moremo pričakovati, saj dijaka vidi
samo pri uri v razredu.
Poleg tega veliko učiteljev vidi samo svoj predmet pri načrtovanju pisnega in ustnega ocenjevanja za razred. Brez usklajevanja z razrednikom so lahko dijaki v enem mesecu popolnoma
brez ocenjevanja, že v naslednjem mesecu pa jih čaka preveč predmetov.

≈Draga razredniËarka!
»estitamo vam, da ste nas uspešno pripeljali do konca srednje šole!
Vaš najljubši in oh in sploh najboljši
4.F«

Komu je bil ukrep namenjen

Moj razred je tako zaključil izobraževanje na naši šoli. Razred so uspešno zaključili vsi, pravzaprav sta bila zadostna samo dva, odličnih pa je bilo sedem dijakinj in dijakov. Odlikovali so
se tudi po prisotnosti pri pouku. Ravnokar poteka poklicna matura in sprotne informacije, ki
jih dobivam o uspešnosti, so zelo ugodne. Domišljam si, da je ta uspeh nekoliko tudi rezultat
sprotnega usklajevanja, tako pri dijakih kot tudi učiteljih.

Ukrep je namenjen vsem učiteljem razrednega učiteljskega zbora, vključno z razrednikom.
Njegov namen je bil izboljšati delo dijakov v razredu.

Samorefleksija

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Naloga razrednika pri tem ukrepu je, da takoj opazi morebitne težave dijakov ali učiteljev in
nanje reagira. Z dijaki se pogovori na razredni uri ali individualno v kabinetu. Če se dijaki sami

Prepričana sem, da je vloga razrednika neprecenljiva za uspešnost dijakov. Na šolah med drugim kroži izrek: kakršen razrednik, takšen razred, knjižnice pa so polne literature, kakšen naj
bi bil idealen razrednik.
Dejstvo je, da zaenkrat delo razrednika niti približno ni dovolj vrednoteno, pri čemer pa ne mis-
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lim samo na plačilo. Razredništvo je »dodatek« k polni učni obveznosti, plačana pa je izključno
razredna ura enkrat na teden. Marsikje so tudi organizacijske težave: pomanjkanje prostora za individualne pogovore, dostop do telefona in interneta, učitelji imajo pogosto različne
urnike in se težko uskladijo za sestanke … Je torej težko razumeti, zakaj se marsikateri učitelj
razredništva otepa in jemlje to obveznost kot kazen?
Ker sem šolska psihologinja, imam svoj kabinet, ves čas sem na šoli, in čeprav imam veliko
obveznosti, učitelji in dijaki vedo, da sem dosegljiva vsak dan.
V idealnem svetu bi imel razrednik manj učne obveznosti, imel bi višji plačni koeficient in drugi
bi ga občudovali, ker je dovolj dober, da je lahko razrednik. Sanje ali potreba?

Priporočila drugim šolam
>

>>

učitelje in dijakom resnično v pomoč.

Opredelitev problema
Na naši šoli sicer (še) nimamo težav z vpisom novih dijakov, zato pa se srečujemo z dijaki, ki
prihajajo iz osnovne šole z vse slabšim predznanjem in slabimi delovnimi navadami. Mnogi
otroci imajo tako zlasti na začetku srednje šole hude učne težave, ki jih niso sposobni odpraviti sami. Posledica so negativne ocene, izostajanje od pouka, slaba samopodoba, vedenjske
težave, osip. Učitelji moramo dijakom pomagati pretrgati ta krog, in sicer tako, da se individualno posvetimo dijaku, ki ima težave. To je pomembno zaradi dveh stvari: dijakom pomagamo
pri odpravljanju vrzeli v znanju iz osnovne šole oz. pri razumevanju nove snovi, ravno tako pa
je pomemben dijakov občutek, da v svojih težavah ni sam in da se lahko zanese na učiteljevo
pomoč.

Zorko, S.: SEM RAZREDNIK?!, Maribor, v samozaložbi, 2005
Komu je ukrep namenjen

Podatki o šoli in priloge
Srednja zdravstvena šola, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/~ljsszs/
Kontaktna oseba: Maja Klančič, šolska svetovalna delavka

3.12 Govorilne ure za dijake

Predstavitev ukrepa
Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana smo že pred začetkom projekta PUPO uvedli obvezne govorilne ure učiteljev za dijake, s čimer smo želeli zmanjšati osip. Vsak učitelj je v svojem kabinetu
eno uro na teden na voljo dijakom za njihova vprašanja, dodatno razlago snovi, pripravo na
ocenjevanje ipd. Učitelj ima to uro določeno v urniku, dijaki pa učitelja pri rednem pouku prosijo
za dovoljenje za odhod na govorilne ure k drugemu profesorju.
Glavni cilj govorilnih ur je, da se z individualnim delom z dijakom odpravijo učne težave
posameznikov in posledično zmanjša osip.
V okviru projekta PUPO smo želeli sistem govorilnih ur izpopolniti tako, da bi bile smiselne za

Govorilne ure so seveda namenjene vsem dijakom, ki želijo dodatno pomoč. Vendar je malo
dijakov, ki bi sami zaprosili za pomoč, zlasti v prvem letniku, ko je ta najbolj potrebna. Zato je
nujno, da učitelji sami čim prej »odkrijemo« dijake, ki imajo bodisi slabo predznanje iz osnovne
šole bodisi kakršne koli učne težave, in jih povabimo (ali če se povabilu ne odzovejo, preprosto
zahtevamo), naj pridejo na govorilne ure. Idealno je, če učitelji opazimo težave učencev že
pri preverjanju znanja, torej še preden dobijo prvo negativno oceno, saj lahko s pravočasnim
ukrepanjem dijaku pomagamo odpraviti učne težave in se tako izognemo negativnim ocenam.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Govorilne ure imajo na naši šoli vsi učitelji, vendar je njihovo mnenje o njih različno. Nekaterim našim kolegom se je uvedba obveznih govorilnih ur za dijake zdela nesmiselna, češ da
dijaki redko ali celo nikoli ne hodijo nanje. Ugotovili smo, da ti učitelji precej pasivno dojemajo
svojo govorilno uro. Dijakom na začetku leta povedo, kdaj in kje jih lahko poiščejo, dijaki si uro
zapišejo - in to je vse. Dijaki kasneje na te ure ne hodijo, ker morda niti ne prepoznajo svoje
težave, ker menijo, da bodo zmogli sami, ker jim je neprijetno, se učitelja bojijo ipd.
Učitelji, ki smo sodelovali v projektu PUPO, smo se strinjali, da pobude za obisk govorilnih ur
ne smemo prepuščati dijakom, saj tisti z največ težavami najtežje zaprosijo za pomoč. Zato
smo začeli dijake naročati na govorilne ure. Takoj ko je učitelj opazil, da ima dijak težave, mu
je določil uro, ko se mora oglasiti pri njem. Z natančno določeno uro smo se izognili temu, da
dijaki čakajo pred vrati in zamujajo pouk, ker se mi pogovarjamo z drugim dijakom, predvsem
pa odločitve za dodatno pomoč nismo prepuščali dijakom.
Že po prvem tednu v septembru dijaki prvih letnikov pri predmetih, pri katerih se pričakuje
predznanje iz osnovne šole, pišejo t. i. diagnostični test, s katerim želimo takoj odkriti dijake,
ki bodo pri našem predmetu zaradi slabega predznanja najbrž imeli težave (diagnostični testi
so predstavljeni v dobri praksi 3.6). Dijakom tako že na začetku šolskega leta povemo, da je
njihovo predznanje pomanjkljivo in da bodo morali vrzeli v znanju odpraviti. Zelo pomembno je,
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da ob tem ne nastopamo negativno, ampak da damo dijaku občutek, da s svojo težavo ni sam,
da nam lahko zaupa in da mu bomo pomagali.
Z dijaki, pri katerih predvidevamo težave, nato delamo individualno, glede na težave, ki jih je
pokazal diagnostični test (npr. slabo znanje pravopisa, pomanjkljivo izražanje, slabše jezikovno
znanje ipd.). Dijakom dajemo vaje, ki jih morajo reševati doma, nato pa jih naročimo na govorilne ure, pri čemer predvidevamo, koliko časa bodo pri nas, tako da se res posvetimo vsakemu
dijaku posebej, ne da bi nas drugi čakali pred vrati.
Večina dijakov tako svoje znanje izboljša, še preden dobi prvo oceno. Če dijakov s slabšim
predznanjem ne bi diagnosticirali takoj na začetku leta in se potem mesec do dva (do prvega
pisnega ocenjevanja znanja) individualno ukvarjali z njimi, bi bila prva ocena po vsej verjetnosti
negativna, vprašanje pa je tudi, ali bi jo bil dijak, ki iz osnovne šole ni prinesel potrebnega
znanja, sposoben popraviti.
Včasih dijak težave ne jemlje resno in ni pripravljen dodatno delati. Tedaj za pomoč prosimo
starše; predstavimo jim pomanjkljivosti v znanju njihovega otroka, pojasnimo, zakaj ima pri
predmetu težave, in izrazimo svojo pripravljenost, da dijaku pomagamo. Starši so navadno
pripravljeni sodelovati in doma nadzirajo otroka, da res dela po navodilih učitelja. Še vedno pa
nekaj dijakov ni pripravljeno delati, dokler se jim ne naberejo negativne ocene.
Seveda se težave lahko pojavijo tudi kadarkoli kasneje, čeprav jih je največ v prvem letniku.
Včasih je v razredu le nekaj dijakov, ki snovi ne razumejo, zato ni smiselno, da z dodatno razlago obremenjujemo cel razred. Dijake, ki snovi niso razumeli, preprosto naročimo na govorilno
uro in snov ponovno razlagamo le tistim, ki imajo težave. Ravno tako na govorilne ure naročimo
dijaka, ki je dobil negativno oceno, preverimo njegovo zanje pred ponovnim ocenjevanjem,
zunaj razreda (ne med uro) preverimo dijaka, ki se boji ustnega ocenjevanja, da vidi, ali snov
zna ali ne, itd.

Doseženi rezultati
Kot že rečeno, posamezni učitelji smiselnost govorilnih ur za dijake dojemajo zelo različno. Če
zanje pomenijo zgolj dodatno delo, bodo dijake le obvestili, da jih imajo, s posameznikom pa
se bodo ukvarjali le, če jih ta izrecno prosi za pomoč. Takšne govorilne ure ne bodo prinesle
želenih rezultatov.

Samorefleksija
Sama sem imela govorilne ure za dijake, še preden je to postalo obvezno. Z njimi sem imela
odlične izkušnje; redko je kakšen dijak ocenjen negativno, hkrati pa moji dijaki dosegajo zelo
dobre rezultate na poklicni maturi.
Vendar se vsi moji kolegi niso strinjali, da uvedba govorilnih ur in individualno delo z dijaki
prinašata pozitivne rezultate. Najpogosteje izpostavljen očitek je bil, da dijaki zaradi govorilnih
ur zamujajo pouk pri drugih predmetih, da obisk govorilnih ur izkoristijo za sprehod po šoli,
mnogi učitelji niso dovolili, da bi dijak odšel od njihove ure. To je na tako veliki šoli, kot je naša,
resnična težava, saj je nemogoče organizirati pouk tako, da bi bile govorilne ure zunaj rednega
pouka. Če jih želimo izvajati, se moramo dogovoriti s kolegi in si zaupati, da dijak res gre na
govorilne ure. Vprašanje smo rešili tako, da smo dijakom v biltene, ki jih prejmejo na začetku
leta, natisnili obrazce za obisk govorilnih ur. Na obrazec se podpišeta tako učitelj pri rednem
pouku kot tisti na govorilnih urah, ki tudi natančno zapiše čas, ko je bil dijak pri njem.
S tem smo se izognili zlorabi govorilnih ur, ostaja pa vprašanje dodatnega dela učiteljev. Po
mojih izkušnjah to navsezadnje ni neobvladljivo. Učitelj ima po nekaj letih takšnega dela že
pripravljene vaje za vse težave dijakov, upoštevati pa moramo tudi, da se s takim načinom dela
v glavnem izognemo negativnim ocenam, sestavljanju novih testov za tiste, ki so pisali negativno, popravljanju teh testov, odpravljanju NMS-jev, popravnim izpitom …
Najpomembnejše pa je seveda to, da z individualnim delom zagotovo »rešimo« marsikaterega
dijaka, ki sicer ne bi zmogel uspešno zaključiti letnika.

Podatki o šoli in priloge
Srednja zdravstvena šola,
Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/~ljsszs/
Kontaktna oseba: Lucija Mejač Petek, profesorica slovenščine

3.13 DrugaËne razredne ure

Če pa je učiteljev cilj, da vsak dijak, ki je pripravljen sodelovati, doseže pozitivno oceno, ne da
bi se pri tem znižali kriteriji ocenjevanja, potem bo našel poti, da to doseže.
V projektu PUPO smo v enem prvem letniku na šoli oddelčni učiteljski zbor sestavili iz učiteljev,
ki verjamemo, da lahko z individualnim delom z dijaki dosežemo ta cilj, zato smo ukrep dosledno izvajali. Čeprav je bilo med učenci v razredu, ki so bili izbrani povsem naključno, kar nekaj
takih, ki so imeli hude učne težave pri več predmetih, so s pomočjo in veliko individualnega
dela vsi razen enega razred izdelali.

Predstavitev ukrepa
Drugačne razredne ure so namenjene predvsem razvijanju socialnih veščin dijakov, ustvar-
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janju pozitivne klime v razredu in dobrega odnosa med razrednikom in dijaki. Vsebinsko so
bile razredne ure obarvane z vsebinami, ki so krepile samozavest in samopodobo dijakov in jih
usmerjale k različnim načinom soočenja s težavami.

Opredelitev problema
Pri izvajanju ukrepa sva z razredničarko izhajali iz tega (pa tudi drugi člani strokovnega tima),
da je razredna ura čas, ki je namenjen delu z razredom kot celoto, delu z vsemi dijaki v razredu
(ne samo seštevanju in preštevanju ur, vpisov v dnevnik).
Med razredno uro se učimo socialnih veščin, lahko se pogovarjamo o načinu reševanja različnih
težav in vprašanj, načinu reševanja konfliktov, načinih učenja. Z vsemi dejavnostmi posledično
vplivamo na ustvarjanje pozitivnega ozračja v razredu.

Priporočila drugim šolam
Za izvedbo ukrepa je priporočljivo poznati Program pozitivnega samovrednotenja mladostnikov
(Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Ljubljana), način vodenja delavnic (se udeležiti različnih
seminarjev s področja komunikacije, prebrati literaturo W. Glasserja in Perry Good, se udeležiti
izobraževanja s področja teorije izbire in realitetne terapije: svetovalno izobraževalni center
Leon Lojk, Kranj) in se ne bati svojih izkušenj deliti z dijaki.

Podatki o šoli in priloge
Srednja šola Jesenice,
Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
Spletni naslov: http://ssj-jesenice.net/
Kontaktna oseba: Azira Kozjek, šolska svetovalna delavka

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil namenjen vsem dijakom prvega letnika programa Administrator.

3.14 Redni razgovori razrednika z dijakom

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Ukrep je izvajala razredničarka. V šolskem letu je približno 30-35 razrednih ur. Od tega jih je
razredničarka izvedla približno polovico »drugače«, ne kot klasično razredno uro. Svetovalna
delavka pa ji je pri tem pomagala z dodatnimi dejavnostmi.
Predstavitev ukrepa
Doseženi rezultati
V razredu se je oblikovalo pozitivno ozračje in vzpostavila pomoč med dijaki, tako na učni kot
socialni ravni. Nastali so zelo dobri odnosi med razrednikom in dijaki. Dijaki so dobili možnost,
da se med seboj spoznajo, hkrati pa so spoznali, da sta razredničarka in svetovalna delavka
tudi »samo človeški bitji«.

Samorefleksija
Drugačne razredne ure so ukrep, ki se dopolnjuje z drugimi ukrepi in igra pomembno vlogo pri
vzgoji in izobraževanju dijakov. Menim, da ima vpliv tudi na večjo prisotnost dijakov pri pouku,
saj dijaki čutijo večjo pripadnost razredni skupnosti in šoli in manj opravičeno ali neopravičeno
manjkajo.

Obstajajo posebni trenutki v šolskem prostoru, ko svetovalni delavec ali učitelj z dijakom zaključnega letnika še zadnjič pretehtava njegove možnosti, želje in cilje za nadaljnje
izobraževanje ali zaposlitev, hkrati pa spomin na njegov srednješolski razvoj prikliče tudi trenutke, ko so določene dijake označevali kot »nemotivirane, »uporniške«, »nagnjene k užitku«,
»nesprejemljive za avtoriteto« …
Srednješolski prostor še zlasti na srednji poklicni in srednji strokovni ravni zajame veliko dijakov, ki bi jih lahko označili kot »poražence«, torej tiste mlade, za katere velja, da v družini niso
deležni podpore, v šoli pa so bolj ali manj neuspešni. Starši zanje (niti zase) nimajo velikih
pričakovanj, njihova temeljna usmeritev je vsakdanji hedonizem: živeti, preživeti, imeti se dobro, uživati, živeti le za druženje in cestno življenje, zabavo. Njihov vrednostni sistem jim pravi,
da česa posebnega od življenja ne morejo pričakovati.
Kako lahko srednja šola pretrese njihov vrednostni sistem, da mladi spoznajo svoje lastne motivacijske dejavnike za uspešno dokončanje izobraževanja?
Ena od misli, ki je vodila delovno skupino učiteljev pri zmanjševanju osipa in neuspešnosti
dijakov na šoli, je izhajala iz predpostavke, da ni univerzalnega recepta za vzbujanje motivacije
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za izobraževanje pri mladih. V trenutku, ko se motivacijski dejavnik pri dijaku odkrije, ko ga tudi
sam dijak osmisli, pa postaneta »delo in življenje v šolskih klopeh lahkotnejša in uspešnejša«.

>

Zato se je razvila ideja, da bi na šoli poskusno vpeljali redne razgovore razrednika z dijakom
po vzoru rednih letnih razgovorov, ki se uporabljajo na delovnih mestih za razvoj zaposlenih in
uspeh samega podjetja.

>

>
Opredelitev problema

>

Pred nami so bili naslednji cilji: razrednik naj bolje spozna vse dijake v oddelku (ugotavljali smo,
da velikokrat razrednik bolje pozna samo tiste dijake, ki so izpostavljeni iz različnih razlogov,
ter da ne more ali ne zna izrabiti različnih neformalnih situacij za spoznavanje vseh dijakov) ter
ugotavlja motivacijske dejavnike pri posameznem dijaku.

>

>

V prvem letu smo oblikovali nabor vprašanj za lažje vodenje razgovora, kasneje pa oblikovali
anketne vprašalnike, ki so bili razrednikom za pomoč pri vodenju in evalviranju razgovorov (za
vodenje razgovorov so se na šoli odločili štirje razredniki).

>>
v oddelkih se je znižalo število izostankov (največkrat zato, ker so dijaki začeli
upoštevati dogovor, da razrednika predhodno obvestijo o nameravani odsotnosti ter razlogih zanjo);
>>
v oddelkih ni bilo zabeleženih vzgojnih incidentov oz. so se nesporazumi reševali
hitreje in učinkoviteje (razrednik je lažje sodeloval v reševanju težav med dijakom in drugimi
učitelji ter se aktivneje vključeval v ustvarjanje pogojev za doseganje dijakovih ciljev);
>>
v oddelkih se je zmanjšal osip (v dveh letih se je pred koncem šolskega leta izpisal
samo en dijak);
>>
razgovori niso bistveno vplivali na zvišanje učnega uspeha, zato pa smo ugotovili, da
dijaki bolj vestno opravljajo dogovorjene šolske obveznosti);
>>
razredniki so presegli vlogo administratorja razreda ter sprejeli vlogo vodje, svetovalca ter zagovornika razreda (zaradi boljšega poznavanja ter razumevanja razrednika z vsemi
dijaki so ti videli v vsakoletnem menjavanju razredništva slabost in škodo za sam projekt);
>>
razredniki so ugotovili, da so spremenili tudi načine in vsebine razgovora s starši
dijakov (ni bilo več potreb po izrednih roditeljskih sestankih, na govorilnih urah so hitreje
napredovali v razgovoru s starši, starši pa so kazali večjo stopnjo zaupanja do razrednika).

Samorefleksija
V razgovoru sta tako dijak in razrednik spregovorila o uspešnosti dijaka v preteklem letu ter
analizirala razloge za uspeh, zastavila sta cilje za tekoče leto in opredelila pot, po kateri je
mogoče te cilje doseči, ter spregovorila o dijakovem osebnem počutju v šoli.

Na osnovi dobljenih rezultatov smo zaključili, da je vpeljava vodenih razgovorov razrednika z
dijakom kvalitetna novost na šoli. Razgovori pomagajo dijakom k prepoznavanju lastnih ciljev
ter s tem k povečani motivaciji za dokončanje šolanja, razrednikom pa pripomorejo k razumevanju lastne vloge.

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil namenjen dijakom in učiteljem.

Priporočila drugim šolam
Viri:

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
>
Učitelj in dijak sta izvajala ukrep, saj sta oba enakovredno sodelovala v pogovorih.
>
Pogovori so bili opravljeni z vsemi dijaki individualno do prve polovice šolskega leta. Razrednik
je v oddelku napovedal razgovore, razložil namen razgovorov, poudaril zaupnost informacij ter
v začetni fazi celo predlagal vrstni red dijakov za izvedbo razgovora. Določen je bil tudi termin
zunaj urnika za vodene in samoiniciativne razgovore razrednika z dijakom.
V drugi polovici šolskega leta pa se je opravil še en razgovor, ki je imel za dijaka značaj samoevalvacije (ugotavljanje dosežkov, razlogi za odstopanje od želenih oz. zastavljenih ciljev).

Doseženi rezultati
Po dveh letih razvijanja in izvajanja razgovorov razrednika z dijaki smo dosegli naslednje rezultate:

>

>>
Silva Jančar, Redni letni pogovori – nove možnosti za motivacijo sodelavcev, Vodenje
v vzgoji in izobraževanju, letnik 3, številka 2/2005.
>>
Meta Kamšek, Redni letni pogovor, Vodenje v vzgoji in izobraževanju, letnik 3, številka
2/2005.
>>
Irena Vodopivec, Skrb za razvoj zaposlenih v Gorenju, Redni letni razgovori, Vodenje v
vzgoji in izobraževanju, letnik 3, številka 2/2005.

Podatki o šoli in priloge
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto,
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto
Spletni naslov: http://www.ssgt-nm.si/
Kontaktna oseba: Tea Sulič, šolska svetovalna delavka
Priloga C: Obrazec za vodenje letnega razgovora: razrednik in dijak
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3.15 Individualni uËni naËrt

Doseženi rezultati
Veliko dijakov se je v program administrator vpisalo zaradi bližine šole ali ker drugam niso bili
sprejeti, tako da je bila njihova motivacija za šolsko delo predvsem zunanja. Velik dosežek je bil,
da so dijaki dobili vpogled v svoje vedenje, v to, da so sami odgovorni za svoj uspeh, da so spoznali, da imajo veliko pozitivnih lastnosti, in da so zastavljene cilje zmožni doseči z dobro organizacijo
dela in dobrim načrtom. Nekateri dijaki so pri pouku začeli sodelovati in se »sproti« učiti.

Predstavitev ukrepa
Individualni učni načrt smo izdelali za vsakega dijaka ob začetku šolskega leta in ga večinoma
preverjali vsako redovalno obdobje, pri posameznih dijakih (ki so neopravičeno izostajali ali
imeli veliko negativnih ocen) pa tudi večkrat.
Učni načrt vsebuje kratkoročne in dolgoročne cilje, predvidevanje ovir (npr. slabe učne navade,
slabo razumevanje snovi, slaba podlaga iz OŠ, neurejene družinske razmere), premagovanje
le-teh pri iskanju virov moči (iskanje uspeha iz preteklosti - ne samo šolskega, iskanju pozitivnih
osebnostih lastnosti ...) in kakšne so pridobitve ob dosegu cilja (kakšno ceno mora plačati, da
bo cilj dosegel - čému se bo odpovedal, kaj bi se zgodilo, če cilja ne bi dosegel). Pri postavljanju
ciljev smo si pomagali s teorijo nevrolingvističnega programiranja.

Samorefleksija
Individualni učni načrt je le sestavni del vseh ukrepov, ki so bili izvedeni v okviru projekta. Nam
se zdi zelo pomemben, ker dobi dijak vpogled v svojo motivacijo za šolsko delo, se uči postavljati realne in dosegljive cilje, premagovati ovire, spozna svoje dobre, pozitivne osebnostne
lastnosti in si začne organizirati življenje. Učitelj pa tako dobi priložnost, da dijaka »spozna« in
začne že na začetku šolskega leta z njim ustvarjati »dober odnos«, ki je temeljnega pomena
tudi za ozračje v razredu.
Pri tem bi rada poudarila, da je učni načrt sestavljen iz okvirnih vprašanj, ki pa jih z dobro
obrazložitvijo lahko prilagodimo vsakemu posamezniku. Zelo pomembno je, da si učitelj in dijak
vzameta dovolj časa za sestavo učnega načrta, s katerim je priporočljivo seznaniti tudi starše
(ob soglasju dijaka).

Opredelitev problema
Z individualnim učnim načrtom smo želeli:

Priporočila drugim šolam

>
>
>

Za izvedbo tega ukrepa je mogoče dobro vedeti kaj več o SMART kriterijih, motivaciji, vodenju
pogovora (NLP seminarji – Andragoški center Slovenije, Glotta Nova; druga literatura s področja
motivacije).

>>
>>
>>

dijake usmeriti k osmislitvi izobraževanja in učenja,
povečati motivacijo za učenje, vplivati na razvoj notranje motivacije in
spoznati dijaka kot osebnost.

Komu je bil ukrep namenjen

Podatki o šoli in priloge

Ukrep je bil namenjen dijakom prvega letnika programa Administrator.

Srednja šola Jesenice,
Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
Spletni naslov: http://ssj-jesenice.net/
Kontaktna oseba: Azira Kozjek, šolska svetovalna delavka

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa
Razgovore sva izvajali svetovalna delavka in razredničarka, individualno ali pa v skupinah z
največ tremi dijaki.
Dijakom sva predstavili individualni učni načrt in smisel učnega načrta ter nato opravili razgovor. Veliko smo se pogovarjali o ciljih, motivih, ki nas ženejo k dosegu nečesa.
Dijaki so sami zapisovali svoje odgovore. Ves čas pa je potekala komunikacija med svetovalno delavko ali razredničarko in dijakom, s stalnim preverjanjem razumevanja posameznega vprašanja.
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3.16 Individualno delo z vzgojno in uËno
neuspešnimi dijaki

večinoma držal, zato je letnik končal le z enim popravnim izpitom. Redno je obiskoval priprave
na popravne izpite, ki jih organiziramo na naši šoli. Tako je z veliko mero dodatne pomoči ter
spodbude iz okolice uspešno napredoval v 2. letnik.
Drugi dijak se je (po nalogu koprskega sodišča) na našo šolo prepisal šele 23. 5. 2006.
K nam je prišel s trgovske šole v Kopru, živel pa je v Piranu.

Predstavitev ukrepa
Gre za sodelovanje z dijaki, ki imajo vedenjske in učne težave, ter z njihovimi starši oziroma
skrbniki.

Vedenjsko je bil zelo problematičen. Dobro smo sodelovali z njegovo babico, ki je dijaku
pomagala, da se je vključil v novo okolje. Tudi s tem dijakom smo večkrat tedensko izvajali pogovore. Izdelali smo načrt izobraževanja za popravljanje in pridobivanje še manjkajočih
ocen. Dobro smo sodelovali tudi z oddelčnim učiteljskim zborom, ki je z razumevanjem sprejel
njegovo situacijo. Dodatno učno pomoč mu je nudila razredničarka in sošolci v času razrednih
ur ali po rednem pouku.

Opredelitev problema

Prvi teden po prepisu je imel precej neprijeten konflikt, ko je verbalno užalil eno od profesoric,
ki mu ni hotela upoštevati določene ocene iz Kopra. Na pogovoru je povedal, da se ji je zlagal,
katero učno snov predstavlja ocena s prejšnje šole. Pogovor smo namenili seznanitvi dijaka z
mejami, odnosi ter načinom reševanja konfliktov, ki so v navadi na naši šoli. Povedali smo mu
tudi, na koga se lahko obrne, če bo imel kakšno težavo. Izpostavili smo tudi pripravljenost OUZ
za pomoč pri učenju. Po pogovoru je dijak svojo napako obžaloval in se profesorici tudi osebno
opravičil, njun odnos pa je ostal do konca šolskega leta dober.

Ugotoviti smo želeli vzroke za učno neuspešnost ter vedenjske težave in pomagati dijakom pri
napredovanju v 2. letnik.

Ob koncu šolskega leta je imel popravni izpit iz matematike. Zgledno je obiskoval priprave na
popravni izpit, ki ga je nato uspešno opravil v avgustovskem roku ter napredoval v 2. letnik.

Komu je bil ukrep namenjen

Doseženi rezultati

Dijakom ter njihovim staršem oziroma skrbnikom.

Oba dijaka sta uspešno napredovala v 2. letnik, izboljšala se je njuna učna uspešnost.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Samorefleksija

V izvedbo so bili vključeni dijaki, njihovi starši oz. skrbniki, oddelčni učiteljski zbor, svetovalna
delavka ter razredničarka.

S tem, ko smo okrepili individualni pristop, sodelovanje med starši, dijaki in učitelji, smo »rešili«
nekaj posameznikov. Brez »uglašenega« sodelovanja med vsemi akterji bi najbrž oba dijaka
izgubili. Takšno prakso nameravamo razširiti tudi na druge oddelke naše šole, saj se je pokazala za uspešno. Menim, da je pri izvajanju tega ukrepa potrebno izpostaviti tudi trdo delo in
vztrajnost razrednika, da dijak vztraja pri začrtani poti.

Intenziteta dela je bila močneje usmerjena na dva dijaka izbranega oddelka, ki sta takrat
živela v odsotnosti staršev. Pogovori z dijakoma so potekali v prisotnosti svetovalne delavke
ter razredničarke.

Prvi dijak je imel težave z neopravičenimi izostanki skozi vso leto. Po daljšem času smo lahko
navezali stik z njegovim bratom, saj je živel le z materjo, ki pa je sredi preteklega šolskega leta
utrpela možgansko kap in je bila za daljši čas hospitalizirana.
Ko smo navezali stik s starejšim bratom, smo vsak teden večkrat izvajali pogovore, s pomočjo
katerih smo spremljali dijakovo prisotnost pri pouku ter njegov napredek pri popravljanju in
pridobivanju ocen.
Dvakrat smo se sestali tudi z učitelji, ki so dijaka poučevali predmete, pri katerih je bil ocenjen
z NMS (5 predmetov). Skupaj smo izdelali načrt za pridobitev ocen. Dodatno učno pomoč mu
je nudila razredničarka ter sošolci v času razrednih ur ali po rednem pouku. Načrta se je dijak

Podatki o šoli in priloge
Šolski center Velenje, Poklicana in tehniška šola za storitvene dejavnosti,
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Spletni naslov: http://www.scv.si/
Kontaktna oseba: Darja Mohorko Učakar, profesorica slovenščine
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3.17 Individualni naËrt za izboljšanje
uËnega uspeha

Ukrep se izvaja po fazah.
V prvi fazi naredimo na osnovi mnenja razrednika, učiteljev, staršev, dijaka, svetovalne delavke,
rezultatov diagnostičnih testov, vprašalnikov, strokovnih mnenj zunanjih strokovnjakov itd. oceno
trenutnega stanja. V nadaljevanju oblikujemo cilj obravnave in določimo operativne cilje.
Nato sledi individualno delo z dijakom, izvajajo pa ga razrednik, predmetni učitelj ali svetovalna
delavka, odvisno od oblike pomoči in področja, na katerem se izvaja. O delu izvajalec piše
poročilo. Ob ocenjevalnem obdobju sledi evalvacija pomoči.

Predstavitev ukrepa
V okviru projekta PUPO smo se med številni dejavnostmi lotili tudi načrtne skrbi za učni uspeh
dijakov. Izdelali smo individualni načrt za izboljšanje učnega uspeha učno neuspešnih dijakov.
Naše izhodišče pri pripravi načrta sta bili predpostavki, da so učne težave dijakov tudi težave
učiteljev in da ima vsak dijak učni potencial, ki mu ga moramo pomagati odkriti in uporabiti za
doseganje učnega uspeha.

Opredelitev problema
Izhajamo iz tega, da je učenje oseben proces, v katerem se posameznik trudi razviti svoje
potenciale. Naša naloga je, da mu pri tem pomagamo. Ker se dijaki med seboj zelo razlikujejo v načinih učenja in učnih procesih, smo pri pripravi ukrepa spoštovali različnost dijakov;
izhajali smo iz njim lastnih strategij in jim hkrati omogočali, da prevzemajo kontrolo nad svojim
učenjem.
Za globalni cilj smo si zastavili, da bomo vsakemu posamezniku omogočili, da uspešno zaključi
srednjo šolo in si pridobi poklic, kar mu bo omogočilo boljše izhodišče na trgu delovne sile. Zato
smo uvedli individualiziran pristop za razvijanje učnih navad učno neuspešnih dijakov.
Veliko pozornosti smo posvetili tudi ustvarjanju delovnega okolja, v katerem bodo dijaki imeli
možnost postati uspešni.
Razredni učiteljski zbor na rednih sestankih obravnava učni uspeh dijakov in določa ukrepe za
izboljšanje uspeha. Za dijake, pri katerih opazimo slabe ocene pri več kot enem predmetu, tim
naredi osebni načrt za izboljševanje učnega uspeha. Izdelava poteka v več fazah.

Komu je bil ukrep namenjen

Doseženi rezultati
Z rezultati, ki se kažejo tako pri delu učiteljev kot tudi pri uspehu dijakov, smo zelo zadovoljni: učiteljski zbor med seboj bolj sodeluje, začutili smo, da je neuspeh dijaka tudi vprašanje
učiteljskega zbora; cilji, ki smo jih določili v osebnem načrtu, so prilagojeni vsakemu dijaku
posebej, kar je prispevalo k visoki individualizaciji našega dela.
Uspešnost načrta je v veliki meri odvisna od pripravljenosti dijaka za sodelovanje. Večino
neuspešnih dijakov smo uspeli pritegniti v ta proces. V letošnjem letu je obupal samo en dijak
in se brez individualne obravnave prepisal. Ostali so bili obravnavani in rešitev smo poiskali
skupaj. Nekateri dijaki obupajo med uresničevanjem načrta. Pustimo jim, da razmislijo, in
pozneje, če želijo, nadaljujejo delom tam, kjer so končali.
Rezultati so pri posameznih dijakih različni: nekateri dijaki so uspešno zaključili letnik s popravnimi izpiti, pa tudi brez njih, nekateri so se preusmerili v lažji program, nekateri pa bodo
ponavljali. Zelo redki opustijo šolanje.
Pri izvajanju osebnega načrta za izboljšanje učnega uspeha smo prišli do nekaterih spoznanj.
Prvo je, da so učno neuspešni dijaki nekako vdani v svoj neuspeh in premalo storijo za
izboljšanje uspeha, ker menijo, da ne morejo doseči več, kot dosegajo. Naša prizadevanja so
bila usmerjena v preoblikovanje teh stališč.
Veliko energije pri delu z manj uspešnimi dijaki smo usmerjali tudi v spreminjanje slabega
mnenja o sebi (zlasti na učnem področju). Ko smo v procesu diagnosticiranja odkrili dijakove
močnejše osebnostne lastnosti, smo mu omogočili, da se uveljavi najprej na teh področjih. To je
pozitivno vplivalo na mnenje o sebi in pozitivno mnenje o sebi je spet povratno ugodno vplivalo
na učni uspeh.

Ukrep je bil namenjen učno neuspešnim dijakom.

Osip na šoli se je v času uvajanja preventivnih ukrepov zelo zmanjšal. Dijaki so pripravljeni
vztrajati dlje časa in preizkušajo različne strategije, ki jih privedejo do uspeha.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Samorefleksija

Ukrep izvaja celotni tim, ki naredi osebni načrt za izboljševanje učnega uspeha.

Verjetno je uvajanje osebnega načrta za izboljšanje učnega uspeha eden pomembnejših ukre-
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pov v sklopu vseh odločitev, ki so nastale med uvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanja
osipa v srednji šoli.

3.18 Tutorstvo

Pomembno se nam zdi, da smo začeli pripravljati načrt podpore za širši krog dijakov. Individualiziranih programov ne pripravljamo več le za dijake s statusom dijaka s posebnimi potrebami.
Tako se je delo na šoli začelo prilagajati potrebam hitro spreminjajoče se družbe. Odzivati smo
se začeli na različne potrebe naših dijakov in izkušnje izmenjevali v šolskih mrežah.
Zavedamo se, da je to šele začetek zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.

Priporočila drugim šolam
Literatura:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>> GORDON, D., Vos, J.: Revolucija učenja. Ljubljana: Educy, 2001.
>> PEČJAK, S., Gradišar, A.: Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2002.
>> PEKLAJ, C.: Sodelovalno učenje – ali več glav več ve. Ljubljana: DZS, 2001.
>> YOUNGS, B. B.: Šest temeljnih prvin samopodobe. Ljubljana: Educy, 2000.
>> THIEL, R.-D., Keller, G., Binder, A.: Spreminjanje učnih navad. Ljubljana: Center za
psihodiagnostična sredstva, 1999.
>> THIEL, R.-D., Keller, G., Binder, A.: Vprašalnik o učnih navadah. Ljubljana: Center za
psihodiagnostična sredstva, 1999.
>> THIEL, R.-D., Keller, G., Binder, A.: Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike.
Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 1999.
>> http://ec.europa.eu/education/archive/2chance/leeds_en.html
>> http://www.plsweb.com/about/
>> Delovni listi, ki smo jih dobili na študijskem obisku VB v letu 2003.

Podatki o šoli in priloge
Ekonomska šola Novo mesto,
Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Spletni naslov: http://www.esnm.si/
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič, šolska svetovalna delavka
Priloga D: Individualni učni načrt

Predstavitev ukrepa
Tutorstvo je na Ekonomski šoli Novo mesto kot projekt zaživelo v šolskem letu 2006/07, ideje
o tem pa so se porodile že spomladi 2006. Ena od skupin učiteljev, ki so nastale v šolskem letu
2005/06 s ciljem izboljšati klimo na šoli in povečati motivacijo dijakov za delo ter obiskovanje
pouka, je v ospredje postavila dejstvo, da se na šolo vpisujejo dijaki s čedalje nižjim uspehom
v osnovni šoli. Vzrok za to so večinoma manjše sposobnosti dijakov in slabe učne navade. Če
temu dodamo še zelo nizko motivacijo dijakov za delo ter že tako težak prehod iz osnovne v
srednjo šolo, pridemo do situacije, v kateri se zadnja leta slej ko prej znajde vsak učitelj, ko
stopi v prvi letnik katerega koli programa, ki ga izvajamo na šoli. Da bi povečali motivacijo dijakov ter jim olajšali prehod v srednjo šolo, jim približali način dela v srednji šoli in jim pomagali
pri doseganju zastavljenih ciljev, hkrati pa zmanjšali osip in prehajanje iz zahtevnejših v manj
zahtevne programe, smo se odločili, da dijakom prvih letnikov ponudimo pomoč v obliki tutorstva. Ne gre le za nudenje učne pomoči, temveč predvsem za pomoč pri prehodu, načrtovanju in
organizaciji učenja ter za spremljanje dela in napredka dijaka.

Opredelitev problema
Tutor, kot smo ga v tem šolskem letu uvedli na Ekonomski šoli Novo mesto, je lahko postal vsak
dijak, ki je imel pri določenem predmetu dovolj znanja, da je lahko pomagal dijaku z učnimi
težavami. Predvsem pa so bili tutorji dijaki, ki so izrazili pripravljenost in željo pomagati dijakom
iz prvih letnikov. Na začetku so bili to le dijaki od drugega do četrtega letnika tako iz gimnazijskih kot tudi iz oddelkov ekonomskega tehnika oz. programa trgovec. Med šolskim letom pa se
jim je pridružila tudi dijakinja prvega letnika. Njihova naloga je bila nudenje učne pomoči. Ankete in razgovori tako s tutorji kot z dijaki prvih letnikov so pokazali, da dijaki od tutorjev izvedo
še dosti več: npr. kako se spopasti z določeno učno snovjo, kaj lahko pričakujejo od določenega
učitelja in kakšen način dela ima v razredu, kje lahko najdejo dodatno gradivo ipd. Tutorji so
pogosto postali več kot le inštruktorji. Bili so mentorji in prijatelji, ki so dijake spremljali in jim
omogočili lažji prehod v srednjo šolo.

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil namenjen dijakom prvih letnikov.
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Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Samorefleksija

Za sodelovanje v projektu smo pridobili 30 dijakov – tutorjev in 11 učiteljev, ki poučujejo predmete, pri katerih se je pokazala potreba po učni pomoči (oba tuja jezika, matematika in kemija). Učitelji so delovali le kot mentorji tutorjem. Spremljali so njihovo delo ter jim pomagali
pri pripravi gradiva in vaj ter pri razlagi učne snovi, vendar pa pri samih urah učne pomoči
večinoma niso bili prisotni. Ure učne pomoči so potekale redno enkrat tedensko po vnaprej
narejenem razporedu ob 7.10 uri zjutraj. Tutorji so za vsako uro izpolnili evidenčni list, na katerega so napisali seznam pri uri prisotnih dijakov in snov, s katero so se ukvarjali, ter ga oddali
mentorju oz. vodji projekta. Delo tutorjev in dijakov, ki so obiskovali ure učne pomoči, smo
spremljali s pomočjo oddanih evidenčnih listov, pa tudi z anketami, izvedenimi med šolskim
letom (priloga 1, 2 in 3). S tutorji pa smo imeli ob koncu koledarskega leta (po pribl. 3 mesecih
dela) tudi sestanek, na kateem smo se pogovarjali o delu in težavah, s katerimi se pri delu z
dijaki srečujejo, ter o njihovih pričakovanjih. Vsi sodelujoči učitelji smo se med šolskim letom
večkrat sestali ter pregledali delo in rezultate, določen pa je bil tudi vodja celega projekta.
Tutorstvo ni bilo povezano z nobenimi finančnimi stroški oz. obveznostmi dijakov prvih letnikov
ali tutorjev. Materialne in prostorske pogoje za delo je zagotovila šola. Ob koncu šolskega leta
smo tutorje nagradili z izletom v Kostanjevico na Krki, priznane pa so jim bile tudi vse ure izbirnih vsebin proste izbire.

Tutorstvo je bilo na šoli zelo dobro sprejeto in je vsaj pri dijakih, ki so celo šolsko leto obiskovali
ure učne pomoči, prineslo želene rezultate. Predstavljeni rezultati ankete pa so nas opozorili
tudi na nekatere težave, ki se jih bomo trudili izboljšati v naslednjem šolskem letu. Smernice za
delo v naslednjem šolskem letu so zato naslednje:

Doseženi rezultati
Da smo lažje spremljali delo in odziv dijakov na tutorstvo, smo med dijaki prvih letnikov izvedli
dve anketi, ki sta pokazali, da se je učni uspeh pri dijakih, ki so redno obiskovali ure učne
pomoči, v večini primerov izboljšal. Dijaki so pouku lažje sledili, kar so potrdili tudi učitelji. Sami
pa so povedali, da so z delom tutorjev zadovoljni ter da jim je najbolj všeč, da jih lahko vprašajo,
če česa ne razumejo. Iz rezultatov obeh anket pa je razviden tudi precejšen upad v številu
dijakov, ki so obiskovali ure učne pomoči, saj je bilo njihovo število ob koncu šolskega leta za
polovico manjše kot na začetku leta. Kot razloga za prenehanje obiskovanja teh ur so navedli
izboljšanje učnega uspeha ter nezadovoljstvo s tem, kako so te ure potekale. Ti dijaki so pomoč
raje poiskali pri sošolcih ali pa pri zasebnem inštruktorju. Za vzrok za njihovo nezadovoljstvo
pa so v veliki meri navajali delo v skupini, pa tudi časovno razporeditev ur učne pomoči. Število
dijakov prvega letnika, ki so izrazili potrebo po učni pomoči, je na začetku šolskega leta namreč
močno presegalo število tutorjev, kar je pomenilo, da so v nekaterih primerih tutorji delali tudi
s petimi dijaki hkrati. Upad obiska proti koncu šolskega leta je v večini primerov dijakom, ki so
vztrajali, omogočil, da so s tutorjem delali individualno, kar se je pokazalo za zelo učinkovito.
Anketo smo izvedli tudi med tutorji, ki so bili v veliki večini veseli, da so se odločili za to delo,
in so nanj gledali pozitivno – kot na možnost za pridobivanje novih izkušenj ter za utrjevanje
in ponavljanje pridobljenega znanja. Delo z vrstniki, predvsem pa doseganje zastavljenih rezultatov, so tutorjem pomagali do boljše samopodobe, pohvalili pa so jih tudi starši in učitelji.
Tutorje smo povprašali tudi po njihovih željah in bojaznih, ki so jih občutili pri delu z dijaki prvih
letnikov. Velika večina jih je za željo navedla večjo motiviranost dijakov za delo. Želeli so si, da
bi dijaki ure učne pomoči obiskovali redno ter da bi pri delu s tutorjem pokazali več samoiniciativnosti, veliko pa so tutorjem pomenili zadovoljstvo dijakov z njihovim delom ter izboljšanje
njihovega učnega uspeha. Za največjo bojazen so tutorji navedli strah, da bi jih dijaki dojemali
kot učitelja in ne kot vrstnika, ki jim je pripravljen pomagati.

>
>

>
>

>>
težiti je treba k temu, da bi tutor delal z največ dvema dijakoma hkrati;
>>
dijakom prvega letnika je potrebno jasno povedati, da naj se ur učne pomoči
udeležujejo redno in ne le po potrebi, saj stalna menjava dijakov moti kontinuiteto v delu
tutorja in ima za posledico nezadovoljstvo dijakov samih;
>>
zagotoviti je treba stalen prostor, v katerem se lahko dijaki srečujejo; menjava učilnic
je motila kar nekaj dijakov;
>>
pogostejša prisotnost učitelja mentorja bi lahko preprečila težave, ki so se pojavile v
dveh skupinah, delo v teh skupinah je bilo moteno zaradi nerednega prihajanja oz. zamujanja tako tutorjev kot tudi dijakov samih; zaradi obojestranskega nezadovoljstva sta ti dve
skupini med šolskim letom prenehali delovati.

Tutorstvo je v šolskem letu 2007/08 prijavljeno tudi kot inovacijski projekt pri Zavodu RS za
šolstvo, kar je članom projektne skupine prav gotovo v spodbudo za nadaljnje delo ter za še
natančnejše spremljanje poteka tutorstva. Upamo, da bo z leti postalo uveljavljena praksa na
naši šoli.

Podatki o šoli in priloge
Ekonomska šola Novo mesto,
Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Spletni naslov: http://www.esnm.si/
Kontaktna oseba: Vasja Jakše
Priloga E: Vprašalnik o učni pomoči za dijake in tutorje
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3.19 Izredni roditeljski sestanek

njihovi starši ne zavedajo resnosti situacije ali pa ne vedo, kako bi pomagali svojemu otroku.

Izvajalci ukrepa in opis izvedbe ukrepa

Predstavitev ukrepa
Ko sem se pred leti znašla v stiski in je po popravljanju druge konference kazalo na deset popravnih izpitov, kar se mi je za en oddelek (čeprav prvi letnik) zdelo čisto preveč, se mi je utrnila
zamisel, da povabim starše neuspešnih dijakov na skupni roditeljski sestanek, na katerem bi
skupaj našli poti, kako pomagati njihovim otrokom. Ko sem to predlagala razredničarki imenovanega oddelka, se je strinjala in povabila starše na sestanek. Sestanka se je udeležila tudi
razredničarka in šolska psihologinja.
Glavni cilj sestanka je bil dijakom in njihovim staršem vliti upanje, da vse skupaj še ni izgubljeno
in da sem jim pripravljena pomagati, vendar pa bodo morali sprejeti tudi moje zahteve.
Sestanek od takrat naprej skličem v vsakem prvem letniku, v katerem je več učno neuspešnih
dijakov, vendar kmalu po začetku šolskega leta, takoj ko se pojavijo težave pri več dijakih.
Lani sem to predlagala tudi kolegici, ki v oddelku, kateremu sem razrednik, poučuje angleščino.
Tudi ta sestanek je bil pri starših in dijakih odlično sprejet in je prinesel uspeh. Sestanek je bil
sklican na koncu šolskega leta, in vsi dijaki, ki so imeli popravni izpit, so ga uspešno opravili
(čeprav je profesorico skrbelo, da ne bo tako). V letošnjem letu je bil razred v prvi konferenci pri
angleščini 100-odstotno uspešen, na koncu šolskega leta pa ima popravni izpit ena dijakinja.

Opredelitev problema
S temi sestanki sem želela predvsem dijake, ki seveda z negativnimi ocenami zgubijo motivacijo za delo, motivirati za učenje in jih prepričati, da jim bo učenje prineslo želene rezultate.
Da dijaki za svoj neuspeh ne bi zgrinjali krivde le name, sem se želela pogovoriti tudi z njihovimi
starši, vendar sem o težavah njihovih otrok govorila z vzpodbudnim tonom. Prosila sem jih za
pomoč in jim zagotovila, da bo rezultat pozitiven, če bomo delali povezano.
Moj cilj je bil zmanjšati število popravnih izpitov oz. jih v oddelku ne imeti, vendar ne s
spuščanjem kriterija, pač pa z dodatnim mojim in njihovim delom.

Komu je bil ukrep namenjen
Ukrep je bil v prvi meri namenjen dijakom, seveda pa tudi njihovim staršem.
Ugotovila sem, da samo pogovori z dijaki ne bodo dosegli svojega namena in da se verjetno tudi

Skupaj z razredničarko in šolsko psihologinjo smo izvedli izredni roditeljski sestanek za starše
in dijake, ki so bili pri matematiki negativno ocenjeni in jim je grozil popravni izpit. Po uvodnem
nagovoru razredničarke sem svoj načrt reševanja situacije predstavila tudi sama. Vsem sem
povedala, da pot do pozitivne ocene ne bo lahka, vendar pa da se je vredno potruditi, saj tako
lahko znanje dosežejo že pred zaključevanjem ocen, če pa jim to slučajno ne bo uspelo, bo
že veliko narejenega za uspešno opravljen popravni izpit. Ker sem se zavedala, da sem kot
pedagog ukrepala veliko prepozno, sem dijakom ponudila dopolnilni pouk, vendar pa sem za
udeležbo na dopolnilnem pouku zahtevala tudi njihovo aktivno delo. Postavili smo jasna pravila:
dopolnilni pouk je bil enkrat tedensko in takrat sem še enkrat predelala snov prve in druge konference. Dobili so domačo nalogo, ki so jo morali oddati do naslednjega tedna. Vloga staršev je
bila, da so nadzorovali domače delo in v potrdilo, da je dijak nalogo delal sam, so se podpisali.
Popravljeno nalogo z razlago napak so naslednjo uro dobili vrnjeno. Kdor med poukom ni delal
in je bil brez domače naloge, je izgubil možnost prisotnosti na dopolnilnem pouku.
Starši in dijaki so se z mojimi predlogi strinjali, starše pa sem pozvala, naj me pokličejo med
govorilnimi urami, da bodo redno obveščeni o napredovanju svojega otroka.
Poudarila sem, da v drugem letniku dopolnilnega pouka ne bo, saj če bodo uspešno zaključili
prvi letnik, to pomeni, da so sposobni tudi v naslednjih letnikih z delom pridobiti pozitivne
ocene. Staršem sem odsvetovala inštruktorja, saj menim, da je inštruktor na vrsti šele takrat,
ko dijaki niso uspešni po upoštevanju vseh mojih navodil.

Doseženi rezultati
Dijakov, ki negativne ocene iz prve ali druge konference niso popravili, je bilo deset. Vsi njihovi
starši so se udeležili sestanka in se strinjali z vsem navedenim. Pravico do obiska dopolnilnega
pouka sta zaradi neresnosti pri delu izgubila dva dijaka, vsi ostali dijaki pa so bili ob koncu
pouka ocenjeni pozitivno.
Uspeha smo se veselili vsi. Starši in dijaki zato, ker so se izognili stresnim popravnim izpitom,
razredničarka, psihologinja in jaz pa zato, ker se je ukrep pokazal kot izredno uspešen. Ti dijaki
so letos uspešno zaključili tretji letnik.

Samorefleksija
Sam ukrep se je v moji praksi pokazal za zelo uspešnega, vendar sem se prvič zanj odločila
veliko prepozno. Pozitivne izkušnje prvega sestanka so me vzpodbudile, da bom sodelovanje s
starši v taki obliki nadaljevala. Te sestanke opravljam le v prvem letniku, vendar veliko prej, že
nekje v novembru, ko se slab rezultat diagnostičnega testa združi še z negativnim prvim pisnim
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ocenjevanjem. Dijaki mi morajo že po diagnostičnem testu oddajati naloge, kar jim seveda ni
všeč in iščejo vse poti, da bi se pisanju domačih nalog izognili. Ker jaz z oddajanjem nalog vztrajam, jih nekateri dijaki tudi prepisujejo. Ti so seveda na pisnem ocenjevanju neuspešni in takrat
se mi zdi pravi čas za ukrepanje. Ker je takih dijakov v prvih letnikih kar veliko, saj vseh naših
opozoril na začetku šolskega leta ne jemljejo resno, sem ugotovila, da prihranim veliko svojega
časa , če pokličem vse skupaj, hkrati pa starši vidijo, da nima težav samo njihov otrok.
S pozitivnim pristopom do staršev, ki jih prosim za pomoč, dosegam resnično zavidljive uspehe.
Staršem povem vse ukrepe, ki jih izvajam, in tudi razlog, da sem pri tem neuspešna, ker pač
dijaki domačih nalog ne delajo sami. Na sestanku se dogovorimo, da starši domače naloge
podpisujejo, s čimer mi zagotovijo, da so jih dijaki naredili sami (jih niso prepisali). Uspeh dijakov, ki delajo resno in s pomočjo staršev, se vedno pokaže in takih sestankov mi potem ni
več potrebno sklicevati, saj dijaki s pozitivnimi rezultati postanejo samozavestnejši in tudi ugotovijo, da so uspešni, če delajo po mojih navodilih.

Podatki o šoli in priloge
Srednja zdravstvena šola,
Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/~ljsszs/
Kontaktna oseba: Mateja Potočnik, profesorica matematike

4. Namesto sklepa

Udeleženci v projektu PUPO prihajamo iz različnih okolij – delujemo na različnih področjih in v
različnih slovenskih regijah, imamo različna strokovna znanja – zato smo menili, da bo zanimivo
in tudi koristno, če ob koncu podamo tudi svoja stališča, ki jih imamo v zvezi z osipom, in svoje
poglede na sam model preventivnih ukrepov. Odločili smo se, da namesto sklepa predstavimo
mnenje tako članov projektne skupine, sodelujočih učiteljev, svetovalnih delavcev, ravnateljev
in drugih delavcev na šolah kakor tudi dijakov.
Vsi skupaj opažamo, da ima pojav osipa široke (evropske) razsežnosti relativno enoten vzorec,
hkrati pa so sodelujoče šole lahko ob skupnih razpravah, izmenjavi mnenj in izkušenj ter ob
vpeljevanju in vrednotenju preventivnih ukrepov ugotovile, kaj lahko spremenijo same in kje
bodo njihova iskanja rešitev potrebovala širšo – sistemsko podporo. Vedno bolje so razumele
lastno vlogo in zunanje dejavnike (npr. vrednotenje določenega poklica, vpliv družine ipd.), ki
prispevajo k šolski neuspešnosti in osipu. Zavzele so dejaven položaj – če so, denimo, na
začetku poudarjale, kako zahtevni so njihovi učenci predvsem v vzgojnem smislu, so se ob
načrtovanju in izvajanju preventivnih aktivnosti zavedle, da je to dejstvo, ki ga morajo sprejeti
hkrati z ustreznimi vzgojno-izobraževalnimi prijemi, s katerimi bodo dijakom pomagali k prese-
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ganju položaja, v katerem so. Vpeljevanje ukrepov na posameznih šolah je spodbudilo boljše in
tesnejše sodelovanje oddelčnih učiteljev in povezovanje na šoli.

Šole so kot uspešne izpostavile različne ukrepe, vendar pa so se nekateri pokazali pomembni
za vse. To so ukrepi, ki so povezani:
>

>

>

>
>
>

>> s sprejemanjem in uvajanjem novincev – posebna skrb, ki je organizirana v obliki različnih interaktivnih dejavnosti, ki dijakom, staršem in učiteljem omogočajo, da se
spoznajo med seboj, da bolje spoznajo program, organizacijo in hišni red šole;
>> z individualizacijo ter sodelovanjem med dijakom, razrednikom in učitelji: priprava
individualnih izobraževalnih načrtov predvsem z dijaki, ki potrebujejo več spodbude ali
pomoči pri izboljšanju motivacije ali učnega uspeha;
>> z razmišljanjem in oblikovanjem, tudi določanjem nove vloge razrednika: skrb za
razred in posameznega dijaka – okrepljena svetovalna vloga in skrb za sodelovanje med
oddelčnimi učitelji, vodstvom šole ter starši;
>> s spodbujanjem sodelovanja med vrstniki - npr. spodbujanje in načrtno uvajanje tutorstva med dijaki vrstniki;
>> sodelovanje s starši, predvsem v začetnih letih šolanja: načrtovano uvajanje srečanj,
izobraževanja in drugih oblik sodelovanja;
>> z dejavnostmi, ki izboljšujejo promocijo šole v okolju.

Mnenja dijakov
Na zaËetku šolskega leta mi je bilo najbolj všeË, da nas je razredniËarka
lepo sprejela in vpeljala v novo šolo, všeË mi je bila kuhinja in tudi celotna šolska okolica.
Na zaËetku šolskega leta mi je bilo najbolj všeË, da so nas profesorji lepo
sprejeli in nam dali možnost, da jim pokažemo, kaj vse znamo. VšeË mi je
bilo tudi to, da niso gledali, kakšen uspeh smo imeli, in da so nas gledali
kot enakopravne.

sošolcev s tem dosegla boljše ocene in s tem boljši uspeh.
Jaz sem na šolo prišla šele decembra, saj sem se prepisala s splošne gimnazije. Ko sem prišla na to šolo, sem kar lažje zadihala. Nobena ocena se mi
ni vpisala, zato sem zaËela na novo. Moj zaËetek leta je bil Ëudovit.
Dobro je, Ëe se starši vkljuËujejo v šolanje, a ne preveË, saj s tem lahko
dosežejo le nasprotni uËinek.
Khm … moram priznati, da moji starši to šolsko leto niso bili ali pa so
bili na 1 govorilnih. Vedo, kakšne ocene imam in me spodbujajo k uËenju.
Pravzaprav vem, Ëe mi v šoli ne bo šlo, mi bosta ukinila šport, prijatelje,
izhode zveËer; zato se raje uËim.

Šole so se posvetile tistim ukrepom, za katere so bile prepričane, da jih bodo lahko uspešno
izvedle, ker so bodisi pri tem že imele izkušnje oz. ustrezno strokovno znanje. Med ovirami za
še uspešnejše izvajanje ukrepov so izpostavile predvsem naslednje:
>
>
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

nemotiviranost dijakov za učenje;
nezainteresiranost, apatičnost dijakov;
dijaki ne znajo pravočasno zaznati težave in zelo neradi govorijo o svojih težavah;
nemotiviranost učiteljev za spremembe;
nezainteresiranost posameznih učiteljev za delo izven pouka oz. dodatno delo;
nesodelovanje staršev manj uspešnih dijakov.

Poleg naštetega je uspešno uvajanje in izvajanje preventivnih ukrepov odvisno tudi od dejavnikov, ki jih šole same ne morejo zagotoviti oz. nanje vplivati:
>
>

Govorilne ure za dijake se mi zdijo zelo pomembne, ker lahko dijak vpraša,
Ëesar pri pouku ni razumel. Tudi zato, ker se lahko s profesorji pogovorimo
na samem, Ëe nas kaj muËi.

>
>
>

Rezultati diagnostiËnih testov so koristni, ker že na zaËetku šolskega leta
izveš, ali imaš osnovo ali ne, in da to nadoknadiš pravoËasno, ne šele na
koncu šolskega leta. Pa tudi uËitelj ve, kateri uËenci bodo verjetno imeli
težave in jim lahko takoj pomaga.

>
>
>
>

©ola se je pri uËnih težavah dijakov zelo organizirala, saj je omogoËila
brezplaËne inštrukcije; dijaki višjih letnikov, ki bolje obvladajo nek
predmet, so inštruirali moje sošolce. To mi je zelo všeË, saj je veËina teh

>
>
>

>>
neustrezni normativi (število dijakov v razredu, število dijakov na svetovalnega delavca);
>>
veljavna regulativa ne vzpodbuja timskega dela v šolah in omejuje organizacijsko
kreativnost;
>>
podcenjeno delo razrednika;
>>
slabi pogoji za razvojno delo šol;
>>
delodajalci praviloma iščejo delovno silo na trgu in so premalo zainteresirani za
sodelovanje pri vzgoji in izobraževanju kadrov;
>>
nepredvidljivost nadaljnjega izobraževanja iz dela in ob delu;
>>
poklicno svetovanje še ni preraslo v karierno svetovanje;
>>
srednješolski programi niso prilagojeni predhodnemu znanju kandidatov za vpis;
>>
poklicni in strokovni programi praktično nimajo nobene izbirnosti in ne upoštevajo
razlik med dijaki;
>>
težka prehodnost med programi;
>>
šole praviloma ponujajo in izvajajo premalo izbirnih dejavnosti;
>>
deli kolektivov vidijo izbirne dejavnosti kot nepotrebno breme in ne kot avtonomno
priložnost;
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>
>

>> večanje števila socialnih težav, večanje števila dijakov, ki se preživljajo s honorarnim
delom, in zelo malo štipendij;
>> slab ugled poklicne izobrazbe, neustrezno vrednotenje določenih poklicev.

Zavedati se moramo, da so za doseganje šolskega uspeha odgovorni vsi vpleteni v izobraževalni
proces, tako delavci na šoli kot dijaki, njihovi starši, lokalna skupnost kot tudi država. Potreben
bi bil skupen premislek, ki bi potekal na ravni države in v katerem bi sodelovale šole, ministrstva, druge izobraževalne ustanove ter razmišljale o rešitvah in strategijah za reševanje
vprašanja šolske neuspešnosti.

šola v domačem kraju propada.

Aktivnosti, ki smo jih zastavili v projektu PUPO, je treba nadaljevati, da se bodo izkušnje utrdile
in razširile tako znotraj šole kot tudi zunaj nje. Na dolgi rok pričakujemo, da bodo ukrepi
učinkoviti na vseh ravneh. Tako bodo prispevali k zmanjšanju šolske neuspešnosti in osipa, s
tem pa tudi k večji socialni vključenosti rizičnih skupin mladih, ki jih je največ prav v programih
poklicnega in strokovnega izobraževanja.

©e nekaj mnenj (uËitelji, svetovalni delavci, ...):
Nekaj jih ponujamo tudi na tem mestu:
Najprej je treba zagotoviti sistematično spremljanje osipa po enotni metodologiji. Tako bomo
vedeli, katere vrste oz. področja izobraževanja so najbolj ranljiva in kje je treba ponuditi dodatno podporo.

UËimo se konstruktivno razmišljati, delovati. Spoznavamo težave in išËemo
rešitve. Ugotavljamo, da si moramo bolj prizadevati za kakovostne medsebojne odnose, iskanje kompromisov in da pri stvareh, ki so bistvenega pomena,
ne popušËamo.
Dijakom smo skušali spremeniti njihove želje v cilje.

Z znanstvenimi argumenti se je nujno potrebno boriti proti interpretacijam učne neuspešnosti
kot (predvsem) posledico »lenobe« in »nesposobnosti« in širiti védenje o tem, da je uspešnost
oz. neuspešnost dejansko rezultanta delovanja silnic osebnega, družinskega, oddelčnega,
šolskega ter tudi širšega družbenega (sistemskega) okolja.

NajveËja vrednost se je pokazala v poveËani stopnji soodvisnosti in soodgovornosti med razrednikom in dijaki. Vloga razrednika se je vsebinsko popolnoma spremenila. Iz ≈administrativnega« razrednika se je razvil razrednik
≈zagovornik«, ≈usmerjevalec«, ≈svetovalec«.

Šole morajo poskrbeti za to, da se razvije občutek varnosti in pripadnosti šoli in poklicni skupini, iskreno skrbeti za vsakega dijaka, ga opaziti, ga ceniti kot osebo in sodelavca. Prav tako je
treba upoštevati tudi njegove starše. Na družbeni ravni je potrebno poskrbeti za boljše spoznavanje poklicev in predvsem pravilno vrednotenje le-teh oziroma spoštovanje vsakega poklica.
To je bistvenega pomena, da se bodo mladi in odrasli odločali za posamezen poklic.

Projekt je vsekakor pripomogel, da doživljamo premik od besed, kako je potrebno spremeniti ozraËje v šoli, k dejanjem: ob naši veËji zavzetosti so se spremembe kar dogodile, obËutek napredovanja pa nas v tem spodbuja, da delo nadaljujemo. Ob teh obËutkih se seveda porajajo tudi nove potrebe po ustreznejših
pogojih za sodobno, ustvarjalno in uËinkovito izobraževanje, pri Ëemer nam bo
morala roko ponuditi država. Neizogibno za napredek v tem smislu je posodobitev normativov, o Ëemer dolga leta Ëivkajo že vrabci na veji.

Okrepiti je treba avtonomijo šol (čim manj določati oblike in načine učenja in ocenjevanja
znanja, vpeljati fleksibilne pristope k reševanju težav konkretnih dijakov, postavljati čim manj
omejitev za horizontalne in vertikalne prehode med programi ipd.). Če bomo to zanemarili,
se lahko zgodi, da bodo šole delale po tradicionalnih vzorcih in da tudi dobra praksa, ki jo že
lahko opazimo na nekaterih šolah, ne bo dobila prave potrditve, s tem pa ne razsežnosti, ki bi
na nacionalni ravni pripeljala do postopnega zmanjševanja osipa. Zgodi se lahko nasprotno,
da bodo učitelji, ki se bodo zaradi zmanjšanega vpisa borili za svoje službe, nekaj let celo
popuščali v svojih zahtevah (pričakovanjih do dijakov), kar seveda za kakovost šolskega dela
(tudi na nacionalni ravni) ni dobro. To bi imelo negativne učinke tudi na dijake ter na njihovo
nadaljnjo kariero.
Novi zakon o poklicnem izobraževanju prinaša dobro osnovo za individualizacijo izobraževanja
in povezovanje šole z drugimi ustanovami v okolju.
Poskrbeti je treba za boljše sodelovanje med poklicno šolo in gospodarstvom. V nasprotnem
primeru se utegne zgoditi, da gospodarstvo ne bo zainteresirano za diplomante. Če bo podjetje
dobilo cenejšo in enako usposobljeno delovno silo od drugod, bo kapitalu prav malo mar, da

Ob sodelovanju v projektu, ki mi je prinesel dragocene izkušnje, sem se
zaËela spraševati, kje so vzroki za to, da toliko mladih ljudi zaide med
šolanjem na stranske poti. Da mladi ne ≈želijo« vztrajati in se je krepost
volje obrnila proti njim.
Situacija, s katero se v tem Ëasu sreËujemo na srednjih strokovnih šolah, ni
vzpodbudna. Dnevniki razredov so prepolni zapisov o izostankih. VËasih se
zdi, da šola ne ponuja veË dovolj varnega ali privlaËnega okolja za dijake.
Obdobje mladostništva zaznamujejo hitre in moËne ﬁziološke spremembe, spremembe v mišljenju, Ëutenju in medsebojnih odnosih. Ob vsem tem pa mladi
izgrajujejo svojo razsodnost, kaj je prav in kaj ne. In zato mlad Ëlovek
potrebuje starše, uËitelje oziroma odrasle ljudi, ki so prepriËani vase, ki
vedo, kaj hoËejo, in znajo jasno postaviti meje … »lovek je edino bitje na
svetu, ki ga je potrebno vzgajati. Poslanstvo odrasle generacije je, da vzgoji
mlajšo, in sicer ne za svet, kakršen je danes, ampak za boljši svet jutri.
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Odrasli imamo moË in priložnost, da smo mladim vzor, ki ga bodo želeli posnemati in doseËi. In zdi se, kot da ravno v vzgoji nismo izkoristili vsega,
kar bi lahko. Prelagamo odgovornost drug na drugega: šola na starše, starši
na družbo. Poklic uËitelja je poslanstvo, ki temelji na prenašanju znanja,
lastnem vzoru in vzgoji. Verjamem, da je ozavešËanje poslanstva uËitelja
tisti potencial, s katerim lahko naše mlade navdušimo, da bodo sledili dobremu v življenju. In ko bodo spoznali, da vztrajamo zanje, se bodo nauËili
vztrajati tudi sami.

Viri in literatura
>
>
>
>

OdloËilna oseba znotraj šole je razrednik, ki s svojim delom in odnosi vpliva
tudi na odnos dijakov do šole ter tudi na odnos staršev do šole. Svoje delo
pa lahko uspešno opravi le, kadar ga pri tem podpirajo tudi kolegi (tako
uËitelji kot svetovalna služba) in vodstvo šole. OddelËno skupnost namreË ne
oblikujejo le vsi dijaki in razrednik, ampak so odloËilni vsi uËitelji oddelka. Po izkušnjah delo razrednika zato ni dovolj visoko ovrednoteno.
Uspeh projekta nas ni presenetil, saj smo že od vsega zaËetka trdno verjeli
vanj. Zadovoljstvo nad doseženim nas je utrdilo v prepriËanju, da smo na
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>
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5. Priloge

Priloga A: Vprašalnik za dijake (učni uspeh)
Priloga B: Vprašalniki, delovni listi za dijake (učne navade, uspešno učenje, motivacija za učenje …)
Priloga C: Obrazec za vodenje letnega razgovora: razrednik in dijak
Priloga D: Individualni učni načrt
Priloga E: Vprašalnik o učni pomoči za dijake in tutorje
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Priloga A

Priloga B

Učni uspeh

Kakšne so tvoje učne navade?

Pri doseganju boljšega učnega uspeha imamo v našem razredu še vedno velike težave.
Kaj, menimo, so glavni vzroki teh težav?

Kaj lahko jaz prispevam k izboljšanju uspeha?
Kaj je moja odgovornost?

Ali se učiš vsak dan sproti?
DA

NE

Ali ti razne izvenšolske aktivnosti (šport, branje …) preprečujejo, da bi se dovolj časa učil?
DA

NE

Ali znaš predvideti, koliko časa boš porabil za učenje določenega predmeta?
Kateri ukrepi staršev pripomorejo
k mojemu boljšemu delu?

Kateri ukrepi učiteljev pripomorejo
k mojemu boljšemu delu?

DA

NE

Ali moraš kdaj prekiniti domače učenje, ker nimaš pri roki vseh pripomočkov?
DA

NE

Ali se lahko zbereš pri učenju, kljub temu da so v istem prostoru drugi ljudje?
DA

NE

Ali skrbiš za preglednost svojih zapiskov?
DA

NE

Ali pri učenju iz učbenika običajno preskočiš tabele, skice, grafikone?
DA

NE

Ali znaš izluščiti glavno misel iz prebranega besedila?
DA

NE

Ali med učenjem večkrat samostojno obnoviš snov, ki si jo prebral?
DA

NE

Ali ponavljaš najvažnejše stvari iz stare snovi, tudi če pri predmetu nimaš slabe ocene?
DA

NE
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OD ČESA JE ODVISNO USPEŠNO UČENJE?
Ali običajno ponavljaš snov dobesedno, kot je zapisana v zvezku ali knjigi?
Odvisno je od:
DA

NE

Ali vsaj včasih med učenjem kakšnega predmeta primerjaš novo snov s tem,
kar veš iz drugih predmetov?
DA

>
>
>
>

>>
>>
>>
>>

Motivacije
Organizacije
Načina predelovanja snovi
Koncentracije

NE

Ali skušaš kakorkoli ugotoviti pomen neznanih besed, ki jih srečuješ med učenjem?
Motivacija
DA

NE

Ali se pri učenju večinoma lahko zbereš?

1. Za šolsko nalogo se začnem pripravljati tako zgodaj,
da se ne znajdem v časovni stiski.

DA

DA

NE

NE

Ali potrebuješ veliko časa od takrat, ko sedeš doma k učenju, do takrat, ko se zares začneš učiti?

2. Priskrbel sem si že natančnejše informacije o izbranem študiju in poklicu.

DA

DA

NE

3. V delo se ne zaženem brezglavo, temveč najprej premislim,
v kakšnem vrstnem redu naj se lotim učenja.

Ali med učenjem pogosto razmišljaš o svojih osebnih težavah?
DA

NE

NE
DA

NE

Ali se spraviš k učenju le, kadar čutiš, da si za to posebej razpoložen?
DA

4. Če sem pri nekem predmetu večkrat zapored neuspešen, skušam to
popraviti s temeljitejšim učenjem, namesto da bi obupal.

NE

Ali med izpraševanjem na šoli sam pri sebi odgovarjaš na vprašanja, ki jih je dobil kdo drug?

DA

DA

5. Na splošno me zanimajo vsi predmeti. Ni predmeta, ki bi mi bil zoprn.

NE

DA

Ali si skušaš že med razlago v šoli zapomniti čim več snovi?
DA

NE

NE

NE

Ali zaradi treme pogosto ne moreš pokazati vsega znanja, ko si v šoli vprašan?

ZA BOLJŠO MOTIVACIJO JE TREBA IZBOLJŠATI NASLEDNJE TOČKE:

DA

>
>
>
>
>
>

NE

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Samoinciativo
Usmerjenost k cilju
Postopno doseganje cilja
Razgradnja negativnih
Predstav
Združevanje interesov
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Predelovanje snovi

Organizacija

1. Zelo redko se mi zgodi, da imam spominske vrzeli oziroma
da se nečesa ne morem spomniti, čeprav sem se učil.

1. V svoj koledar redno vpisujem pomembne datume in obveznosti v zvezi s šolo.
DA

NE
DA

2. Če imam kakšen dan veliko obveznosti in učenja, sestavim kratek seznam opravil,
da imam pregled nad delom.
DA

NE

2. Snovi se ne učim samo z branjem, temveč si delam tudi zapiske,
označim pomembne stvari ali v mislih naredim povzetek.

NE
DA

NE

3. Če le morem, se pri učenju izogibam poslušanja glasne glasbe.
DA

3. Če se mi snov zdi čedalje težja, se je ne naučim na pamet,
temveč jo skušam razumeti.

NE

4. Ko potrebujem delovni material in zapiske, ki sem jih naredil pri pouku, jih takoj najdem.

DA

DA

4. Zame je samo po sebi razumljivo, da ponavljam staro snov.

NE

NE

5. Po mojih izkušnjah je skupinsko delo koristno.

DA

DA

5. Če moram prebrati daljše besedilo, ga najprej preletim in se šele nato
poglobim v temeljito branje.

NE

NE

DA

NE

ORGANIZACIJA UČENJA
Organizacija učenja vključuje:
PREDELOVANJE SNOVI - UČENJE
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>

Časovno načrtovanje
Dnevno načrtovanje
Delovno okolje
Delovna skupina

Pri učenju snovi sta možna dva glavna načina:
Učenje celote je uspešnejše
Učenje po delih se uporablja:
>
>

>>
>>

če je snov preobsežna
dijak je preutrujen

Držimo se zaporedja:
1. na hitro preleti celotno snov
2. razdeli snov na smiselne enote
3. pozorno preberi snov
4. samostojno obnovi prebrano snov
5. celotno snov preglej in obnovi
PRPOP metoda
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Koncentracija

Priloga C

1. Ko se učim, delam vmes redne odmore.
DA

NE

2. Ko se odločim, da se bom učil, se tega lotim brez daljšega zavlačevanja.
DA

NE

3. Izogibam se temu, da bi se učil tisti del dneva, ko sem ponavadi utrujen.
DA

NE

4. Ne morem se učiti podobnih predmetov drugega za drugim.
DA

NE

5. Če se po dolgem učenju utrudim, se skušam sprostiti.
DA

NE

KAJ JE KONCENTRACIJA?
Koncentracija je sposobnost, da pozornost za omenjen čas usmerimo na določeno dejavnost?

Od česa je odvisna?
>
>
>
>
>

>>
>>
>>
>>
>>

Odmori med učenjem
Menjava učne snovi
Menjava učnih poti
Nadzor nad prelaganjem obveznosti
Upoštevanje dnevnega ritma

Obrazec za vodenje letnega razgovora: razrednik in dijak
Uspešnost dela v preteklem letu, obdobju (opredelitev prednosti in slabosti):
S čim si še posebno zadovoljen?
Kaj si posebno dobro opravil?
V čem si dober?
Kaj znaš?
Zakaj je bila ta naloga tako dobro opravljena?
Kateri so vzroki za tvoje rezultate?
Opredeli svoje pozitivne navade, lastnosti …
S čim si imel največ težav?
V čem nisi uspel? Zakaj meniš tako?
Opredeli svoje negativne navade, lastnosti …
Kako si organiziraš delo (učenje, pisanje nalog, dnevnikov)?

Cilji v letošnjem letu (želje, pričakovanja, pot do cilja)
Kaj želiš doseči v letošnjem šolskem letu?
Kje se želiš še posebej izkazati? Zakaj je pomembno, da to dosežeš?
Kako boš to dosegel?
Kaj boš spremenil? Kako boš izboljšal svoje delo?
Kakšno podporo pričakuješ in od koga?
Kakšno pomoč pričakuješ?
Opredeli okoliščine, ki vplivajo na tvoj uspeh (materialni pogoji, odnosi v družini).

Osebne izkušnje
Kako se počutiš v šoli?
Kako sodeluješ z ostalimi dijaki?
Kaj sam prispevaš k takemu počutju, odnosu?
Kakšni so odnosi med dijaki v oddelku?
Kakšni so odnosi med dijaki in učitelji, ki poučujejo v oddelku?
Kaj pričakuješ od razrednika? Kaj bi spremenil?
Ali je še kaj takega, o čemer bi rad spregovoril, pa nisem vprašala?
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Poročilo o opravljenem letnem razgovoru

Priloga D

Datum:
Ime in priimek dijaka:
Napovedan razgovor z dijakom / Samoiniciativen razgovor dijaka
__________________________________________________________________

Uspešnost dela v preteklem letu (opredelitev prednosti in slabosti )

Individualni učni načrt
Ime in priimek dijaka/dijakinje:
_________________________________________________________________________
Naslov:
_________________________________________________________________________
Soglasje staršev:

DA

NE

Št. in datum soglasja: _________________

Posebno zadovoljen, dobro opravil, zna, je dober v:
Ime in priimek matere/očeta:_________________________________________________
Prednosti:
Slabosti:

Naslov:____________________________________________________________________
Telefon: ________________________________

Cilji v letošnjem letu (želje, pričakovanja, pot do cilja)

Program:_____________________________ Razred:_____________________________

Pri posameznih predmetih:

Razrednik/koordinator:______________________________________________________

Končni učni uspeh:
Želi se izkazati pri:
Spremenil oz. izboljšal bo:

Člani strokovne skupine:
svetovalna delavka:
matematika:
slovenščina:

Podpora oz. pomoč, ki jo pričakuje:

angleščina/nemščina:
predmetni profesorji:

Osebno počutje
Počutje:
Odnosi:
Želi spregovoriti o :

Datum:

Dijak/dijakinja:
Koordinator:
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Ocena trenutnega opravljanja dela dijaka/dijakinje

Zapis o obravnavi
Datum:___________________________________________________________________

Opis trenutnega
stanja

Opis trenutne situacije:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(mnenje razrednika,
učiteljev, staršev, dijaka,
opis močnih in šibkih
področij

Doseženi cilji:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cilji, ki jih je treba še doseči, novi cilji, mnenja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Drugo
VUN, LML, strokovna
mnenja, diagnostični
testi

Opombe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Načrtovanje dela za tekoče šolsko leto

Svetovalka:________________________

Dijak/dijakinja:___________________

Splošni cilji
Zapis o obravnavi

Kateri del učnega
uspeha želimo izboljšati,
kaj želimo s programom
doseči

Datum:___________________________________________________________________
Opis trenutne situacije:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Operativni cilji
procesi, postopki,
stališča, veščine,
poti do znanj …

Doseženi cilji:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cilji, ki jih je treba še doseči, novi cilji, mnenja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Prilagoditve

Opombe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Preverjanja znanja,
organizacija pouka

Svetovalka:________________________
Svetovalka:________________________

Dijak/dijakinja:________________________

Dijak/dijakinja:___________________
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Datumi obravnav

Evalvacija

Ime in priimek:__________________________

Ime in priimek:__________________________

Datum

Tema

Metoda, pripomočki

Domače delo, opombe

Datum evalvacije: (1)__________________________

(2)__________________________

Opis stanja

Doseženi cilji

Opombe

Svetovalka:________________________

Dijak/dijakinja:________________________
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Priloga E

Anketni vprašalnik za dijake 2 (učna pomoč)

Anketni vprašalnik za dijake 1 (učna pomoč)
Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja te kot dijaka/dijakinjo, ki obiskuje ure učne pomoči, prosimo, da izpolniš ta vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, tvoje odgovore pa potrebujemo le zato, da
bomo lažje spremljali napredek vseh tistih dijakov, ki ure učne pomoči obiskujejo, ter ugotovili, v
kolikšni meri dosegamo svoj namen. Ta pa je izboljšati učni uspeh dijakov in jim pomagati, da bodo
pri svojem delu uspešni. Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujemo.

V tem šolskem letu prvič potekajo ure učne pomoči za dijake prvih letnikov. Ne glede na to, ali si
te ure obiskoval/a ali ne, te prosimo, da odgovoriš na spodnja vprašanja. Vprašanja so razdeljena
na vprašanja za tiste dijake, ki obiskujejo ure učne pomoči (tudi če samo občasno) (1. DEL), in na
vprašanja za tiste, ki teh ur ne obiskujejo oziroma so jih obiskali le nekajkrat in so nato obiskovanje
prenehali (2. DEL). Prosimo te, da pozorno slediš navodilom in odgovarjaš le na tista vprašanja, ki
so namenjena tebi.
1. DEL: za dijake, ki še vedno obiskujejo ure učne pomoči
Obiskujem prvi letnik

Obiskujem prvi letnik
a) ekonomske gimnazije
b) ekonomskega tehnika
c) programa trgovec
d) poklicno tehniškega izobraževanja (PTI)

a) ekonomske gimnazije
b) ekonomskega tehnika
c) programa trgovec
d) poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI)

1. Pri katerih predmetih obiskuješ ure učne pomoči?
1. Pri katerih predmetih obiskuješ ure učne pomoči?
a) angleški jezik
a) angleški jezik

b) nemški jezik

c) matematika

b) nemški jezik

c) matematika

d) kemija

d) kemija
2. Oceni svoj napredek pri predmetih, pri katerih obiskuješ ure učne pomoči:

2. Ali si na teh urah prisoten redno (tj. vsak teden) ali samo občasno?
a) Na začetku šolskega leta sem pri tem predmetu imel/a takšno oceno: (obkroži ustrezno oceno!)
a) Inštrukcije obiskujem redno (vsak teden oz. kakor se dogovorim s tutorjem).
b) Inštrukcije obiskujem občasno (pred testom ali kadar ne razumem določene snovi).
c) Inštrukcije sem obiskoval/a le na začetku. Zdaj jih ne obiskujem več.
3. Navedi razlog, zakaj na te ure hodiš samo občasno? Kolikokrat si se teh ur udeležil do sedaj?

4. Kako sodeluješ s tutorjem? Si z njenim/njegovim delom zadovoljen?
a) Ja, z njenim/njegovim delom sem zadovoljen/a.
b) Ne, z njenim/njegovim delom nisem zadovoljen/a.
c) Odvisno od dneva ali snovi. Včasih sodelujeva bolje, drugič slabše.

6. Kakšen je tvoj učni uspeh, odkar obiskuješ ure učne pomoči?
b) slabši

Angleščina

Nemščina 1

Nemščina 2

Kemija

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

b) Ob koncu šolskega leta je moja ocena pri tem predmetu naslednja: (obkroži ustrezno oceno!)

5. Utemelji svoj odgovor na prejšnje vprašanje. Kaj ti je všeč pri delu s tutorjem? Kaj te moti?

a) boljši

Matematika

Matematika

Angleščina

Nemščina 1

Nemščina 2

Kemija

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

c) enak
3. Kaj ti je pri delu s tutorjem najbolj všeč? Možnih je tudi več odgovorov.

7. Kakšen napredek opaziš pri predmetih, pri katerih obiskuješ ure učne pomoči?

8. Tvoji predlogi in pripombe na tak način dela?

a)
b)
c)
d)
e)

njegova razlaga
Všeč mi je, da ga/jo lahko vprašam to, česar ne razumem.
Všeč mi je, da lahko z njim/njo snov ponovim in utrdim.
individualno delo s tutorjem
drugo: _______________________________________________
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4. Kaj te pri delu s tutorjem moti?

3. Sama ideja, da dijaki višjih letnikov pomagajo dijakom prvih letnikov, se mi zdi:

a) nič
b) Tutor se mi ne posveti dovolj, ker delamo v skupini.
c) Zamujanje oziroma ne prihajanje na ure, tako kot smo dogovorjeni.
d) drugo: _________________________

a) dobra.
b) brez veze.

5. Kako pogosto obiskuješ ure učne pomoči?

4. Zakaj si prenehal/a obiskovati ure učne pomoči?

a) Vsak teden oz. kakor se dogovorim s tutorjem (redno).
b) Pred testom ali kadar ne razumem določene snovi (občasno).

a)
b)
c)
d)
e)
e)

6. Kaj meniš, da bi se pri urah učne pomoči moralo spremeniti v naslednjem šolskem letu? Kaj te
je motilo? Si kaj pogrešal/a? Možnih je več odgovorov.
a) Časovna razporeditev ur – ni mi všeč, da so ure ob 7 h zjutraj (predlagam __________ uro).
b) Moti me, da inštrukcije ne potekajo vedno v isti učilnici.
c) Prisotnost profesorja: želel/a bi, da bi bil profesor večkrat prisoten pri teh urah.
d) drugo: _________________________________________________________

2. DEL: Če ur učne pomoči nisi nikoli obiskoval ali pa si z obiskovanjem prenehal, odgovori na
naslednja vprašanja.
Obiskujem prvi letnik
a) ekonomske gimnazije
b) ekonomskega tehnika
c) programa trgovec
d) poklicno tehniškega izobraževanja (PTI)
1. Ur učne pomoči ne obiskujem, ker:
a) pomoči nepotrebujem.
b) se raje učim sam/a.
c) že imam inštruktorja doma.
d) se mi ne da pred poukom hoditi v šolo.
e) mi delo s tutorjem ni bilo všeč.
f) drugo: ______________________________________________
2. Da bi obiskoval ure učne pomoči,
a)
b)
c)
d)
e)

bi potreboval večjo spodbudo staršev in učiteljev.
bi me lahko spodbudili sošolci.
bi si želel s tutorjem delati individualno in ne v skupini.
bi morale ure učne pomoči potekati ob drugi uri. (Kdaj? Ob ________________)
drugo: _________________ (Morda kakšen drug predmet, ki to šolsko leto ni bil na razpolago?)

Na naslednja vprašanja odgovarjajte samo tisti, ki ste prenehali obiskovati ure učne pomoči:

Učni uspeh se mi je izboljšal, zato pomoči nisem več potreboval/a.
Imam svojega inštruktorja, s katerim delam doma.
Ure so se mi zdele nekoristne. (Snovi nisem razumel/a nič bolje.)
Pred poukom se mi ne da hoditi v šolo.
S tutorjem se nisem razumel/a. Ni mi bilo všeč delo z njim/njo.
drugo: ____________________________________

5. Kako si premagal učne težave pri predmetu, pri katerem si obiskoval ure učne pomoči?
a)
b)
c)
d)

Še vedno imam težave in slabe ocene. Učnih težav nisem odpravil/a.
Straši so mi poiskali inštruktorja, s katerim delam doma.
Pomagajo mi sošolci.
drugo: ____________________________

6.
Oceni svoj uspeh pri predmetih, pri katerih si obiskoval ure učne pomoči ob koncu šolskega
leta: (obkroži ustrezno oceno!)
Matematika

Angleščina

Nemščina 1

Nemščina 2

Kemija

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

7. Glede na ocene ob začetku šolskega leta imam pri teh predmetih zdaj (obkroži ustrezno)
a) boljše,
b) slabše,
c) enake ocene.
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Anketni vprašalnik za tutorje (učna pomoč)
1. Kateri predmet poučuješ? ___________________________________________________________
2. V katerem programu? ______________________________________________________________
3. Koliko dijakov poučuješ? ____________________________________________________________
4. Ali se dijaki redno udeležujejo srečanj?
a) da

b) ne

c) nekateri da, nekateri ne

b) 1 – 2 uri

c) več kot 2 uri

5. Koliko časa se pripravljaš na te ure?
a) manj kot eno uro

6. Koliko so dijaki aktivni na tutorskih urah?
a) zelo aktivni

b) malo aktivni

c) neaktivni

7. Ali dijaki kdaj sami povedo, kaj bi se želeli učiti?
a) da

b) ne

8. Koliko veljajo navedene trditve:
Popolnoma
Delno velja
velja

Ne velja

Odkar sem tutor/ka, me pozna več ljudi.
S tem, ko učim druge, se tudi sam/a učim.
Odkar sem tutor/ka, imam boljše mnenje o sebi.
Pri tutorskem delu sem pridobil/a nove prijatelje.
Poučevanje vrstnikov je naporno.
Potreboval/a bi več pomoči učitelja.
Vesel/a sem, da sem se odločil/a za to delo.
Vrstniki so mi hvaležni, ker jih poučujem.
Učitelji imajo boljše mnenje o meni, odkar sem tutor/ka.
Starši so ponosni name, ker pomagam vrstnikom.
Prepričan/a sem, da mi bodo izkušnje, ki si jih bom
pridobil/a, pomagale v življenju.
Odkar sem tutor/ka, lažje navežem stik z vrstniki.
Menim, da opravljam pomembno delo.
Pri tutorskem delu sem spoznal/a marsikaj novega o sebi.
Učitelji mi pri tutorskem delu zelo pomagajo.
Opiši eno prijetno in eno neprijetno izkušnjo, ki se ti je zgodila pri tutorskem delu.
__________________________________________________________________________________

