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Namesto uvoda - Kako brati priročnik, ki je pred vami? 
 

Nastali priročnik je plod dvoletnega sodelovanja in dela dveh srednjih šol in Centra RS za 

poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI) s sodelavci. Angažiran in osebno zavzet tim 

učiteljev Tehniškega šolskega centra Nova Gorica in Centra biotehnike in turizma - GRM Novo 

mesto se je odzval na povabilo CPI-ja, da bi se intenzivneje ukvarjal z reflektiranjem lastne 

vzgojne prakse, poglabljanjem teorije in spoznavanjem različnih pedagoških modelov, ki 

krepijo pripadnost, prepoznavajo raznolikost položajev kot pomemben pogoj za oblikovanje 

identitete in realne samopodobe vsakega posameznika ter konflikte jemljejo kot priložnost za 

spodbujanje  moralnega razvoja in osebno rast tako učiteljev kot dijakov.  

Na omenjenih šolah smo na podlagi intervjujev z učitelji  identificirali problematiko, ki so jo 

izpostavili kot najbolj perečo in zastavili način dela. Tako smo podrobneje pričeli s 

sistematično analizo konfliktnih situacij ter spoznavanjem in uresničevanjem vzgojnih 

projektov, s pomočjo katerih spodbujamo pripravljenost za vstopanje v kakovostne odnose z 

vrstniki in odraslimi, ki se razlikujejo po življenjskem stilu, navadah, vrednotah in doživljanju 

ter preventivno krepimo prosocialno in moralno naravnanost do sočloveka. Ti tematiki bomo 

podrobneje predstavili tudi v priročniku. 

Priročnik smo razdelili na tri dele. V prvem delu smo na kratko predstavili Izhodiščne teoretske 

ideje, na katere smo se upirali tako pri usposabljanju sodelujočih učiteljev kot tudi pri 

oblikovanju didaktičnega materiala in analizi nastalih primerov. Izpostavili smo zgolj osnovne 

ideje z namenom, da bralca opozorimo na pomen povezave med teorijo in prakso in ga 

napotimo k nadaljnjemu prebiranju publikacij in člankov, ki se nanašajo na obravnavano 

tematiko ali pa so celo nastali v okviru projekta 'Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter 

vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju' in projekta 'Umestitev vzgojnih 

elementov v pedagoški proces'. V drugem delu bomo predstavili način dela z učitelji na šolah – 

kako smo se lotili dela, na kaj smo bili pozorni, katera področja smo poglabljali in katera 

gradiva so bila učiteljem v pomoč. Tukaj je priložnost, da bralec reflektira svoje delo oziroma 

si zastavlja vprašanja o različnih načinih (so)delovanja. Tretji del je odslikava dejanj. Tukaj 

smo predstavili, kaj je nastajalo, izpostavili dobre in šibke plati dela in  skozi analizo izbranih 

primerov pokazali, kam smo prišli in kje so še možnosti, da stvari izboljšamo, pogledamo 

drugače. Primerov je, kot boste prebrali v analizi dela, nastalo mnogo, dobrih, tistih, ki kažejo 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
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napredek in tudi tistih, kjer še ni zaznati povezave med teoretičnimi smernicami, ki smo jih 

poglabljali, in prakso. Zavedamo se, da se  

teorije ne osvojijo čez noč, da je potrebno veliko dela, občutljivosti in kritičnosti, da ozavestimo 

naše implicitne teorije in reflektiramo naša dejanja, zato nam je bilo ključno, da smo skozi 

srečevanja odpirali dileme, izražali dvome in iskali različne poti, za kar nam je bil v pomoč tudi 

model jederne refleksije, ki je na kratko predstavljen v teoretičnih izhodiščih. Ali kot zapiše 

Glenda Mac Naughton: »Bolj kot iskanje resnice v nekih situacijah, je pomembno prepoznanje 

kontekstualnosti situacije in razmišljanje, kako bi lahko glede na situacijo pogledala drugače 

[…] ključno je samospraševanje in spraševanje z drugimi« (Mac Naughton 2009, str. 54). Tako 

naj tudi bralec ob predstavitvi tem in konfliktov razmišlja, se sprašuje, kaj njega moti, katera 

tema njega nagovarja, kako se odziva … 

V sklepnem delu so predstavljene tudi refleksije sodelujočih učiteljev, ki opisujejo njihovo 

doživljanje in vrednotenje tovrstnega dela. 

Da bo priročnik res prikazal celotno delo z učitelji, smo dodali še izročke predavanja dr. Robija 

Krofliča, ki ga je imel ob zaključku projekta in je bilo namenjeno celotnemu učiteljskemu zboru 

obeh sodelujočih šol. Predavanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja teoretska 

izhodišča za oblikovanje vzgojnega koncepta poklicne šole v drugem delu pa predavatelj poda 

sklepne ugotovitve dela skupine učiteljev na šoli.  

V prilogi pa je delovno gradivo, ki naj tudi bralcem služi kot pomoč ali opora pri reševanju 

konfliktih situacij in načrtovanju vzgojnih projektov. Delovni listi so avtorsko delo in smo jih 

dopolnjevali sproti glede na potrebe in vprašanja, ki smo jih zaznali pri delu z učitelji. Njihov 

namen je, da usmerjajo k razmisleku in spodbujajo, da zapišemo, kar mislimo in  tako z jasno 

formulacijo v besedi raziskujemo dileme, preverjamo razumevanje in reflektiramo svojo vlogo, 

svoje namere in delovanje.  

 

Poseben del v priročniku zavzema predstavitev primera dobre prakse, ki kaže na možnost 

sodelovanja in povezovanja različnih institucij.  Gre za vzgojni projekt na temo Srečanje z 

realnim drugim, v katerem so sodelovale tri institucije: Vrtec Vodmat, SPSŠ Bežigrad in OŠPP 

ZU Janez Levec pod koordinatorstvom Centra RS za poklicno izobraževanje v okviru ESS 

projekta 'Umestitev vzgojnih elementov v pedagoški proces'. V sami izvedbi smo proučevanje 

kulturnih razlik ter drugačnosti razširili na proučevanje možnega sodelovanja otrok in 

http://www.igrajsezmano.eu/
http://www.igrajsezmano.eu/
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
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mladostnikov glede na starost (otroci iz vrtca, učenci iz osnovne šole in dijaki iz srednje šole) 

in različne kognitivne zmožnosti (učenci s posebnimi potrebami). 

Skozi prikaz rezultatov sodelovanja otrok in mladostnikov različne starosti in kognitivnih 

zmožnosti želimo opozoriti na pomen inkluzivnega – heterogenega vzgojnega okolja kot 

najprimernejšega za razvoj posameznikove identitete, prosocialnosti in moralnosti. 

 

Ob koncu naj opozorimo še na eno posebnost, ki daje estetsko vrednost priročniku, hkrati pa 

dopolnjuje njegovo vsebino. Ilustracije Iskre Beličanske odslikavajo pogled drugega, umetnika 

na obravnavano temo in dajejo bralcu priložnost, da se potopi v slikovne podobe in jih mogoče 

poveže s svojim doživljanjem ali se vživi v zgodbe drugih, saj kot pravi Lipps:  »Subjekt preko 

estetskega izkustva najbolj poglobljeno vrši empatični proces samozavedanja« (Lipps 1906 v 

Hribar Sorčan  2008, str. 16). 
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1 Izhodiščne teoretične ideje:  
 

 

Glede na to, da so na temo reševanja vzgojno disciplinskih situacij ter spodbujanje 

prosocialnega in moralnega ravnanja z vzgojnimi projekti v okviru projekta 'Uresničevanje 

pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem  izobraževanju' ter 

projekta 'Umestitev vzgojnih elemetov v pedagoški proces' nastale dve publikaciji1, nekaj 

teoretičnih razprav2, predavanj3 in interno gradivo4 objavljeno na spletnih straneh CPI-ja, bomo 

na tem mestu opozorili samo na tista izhodišča in postavke, ki so pomembna za razmišljanje o 

konfliktnih situacijah, vzgojnem delovanju ter dojemanju vloge učitelja ter oblikovanje strpne, 

odprte in inkluzivne skupnosti.  

 
 

 

                                                 
1 Monografije: 

• Kroflič, R., Mažgon, J. idr. (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? Ljubljana: 

Center RS ta poklicno izobraževanje. 

• Kroflič, R., Klarič, T., Štirn Janota, P., Stolnik, K. (2011). Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju 

prestopkov in podpori prosocialnega  ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS ta poklicno 

izobraževanje. 
2 Članki: 

• Kroflič, R. (2005). Glavni sovražnik discipline je odtujenost. Pripadnost skupnosti je njeno zdravilo. Sodobna 

pedagogika, let. 56, št. 4, str. 14 – 23. 
• Kroflič, R. (2007). Tudi šole vzgajajo, mar ne?. V: Devjak, T. (ured.): Pravila in vzgojno delovanje. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

• Kroflič, R. (2008). Induktivni pristop k poučevanju državljanske vzgoje na načelih interkuturnosti. Šolsko 

polje, let. 19, št. 5/6, str. 7-24. 

• Kroflič, R. (2008). Ničta toleranca do odklonskega vedenja in inkluzivna šola. Sodobna pedagogika, let. 59, 

št. 3, str. 64-74. 

• Kroflič, R. (2010). Pluralna šola in iskanje osebnega smisla. Nova revija, let. 29, št. 336-338, str. 260-272. 

3 Predavanja: 

• Kroflič, R.: Vzdrževanje discipline kot del celovitega vzgojnega prizadevanja (Portorož, 21. 11. 2011 – 

Srečanje ravnateljev srednjih šol); http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/Portorož%20-

%20vzgoja%20in%20disciplina%20-%20november%202011-1.pdf 

• Kroflič, R.: Odnosna avtoriteta kot pogoj mladostnikovega osamosvajanja (Gimnazija Šentvid, 8. marec 

2012); http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/dialoška%20avtoriteta%20in%20emancipacija.pdf 

 
4 Stolnik, K. in Klarič, T. (2011). Priročnik za reševanje vzgojno – disciplinske problematike. Interno gradivo za 

učitelje Center biotehnike in turizma - GRM Novo mesto. Glej v publikaciji: Kazen v šoli?, str. 232 – 251. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda/monografija-ali-poklicne-in-strokovne-sole-potrebujejo-vzgojni-koncept.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda/monografija-ali-poklicne-in-strokovne-sole-potrebujejo-vzgojni-koncept.aspx
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Teksti/Nicta%20toleranca%20in%20inkluzivna%20sola.doc
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Teksti/PLURALNA%20ŠOLA%20IN%20ISKANJE%20OSEBNEGA%20SMISLA.pdf
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/Portorož%20-%20vzgoja%20in%20disciplina%20-%20november%202011-1.pdf
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/Portorož%20-%20vzgoja%20in%20disciplina%20-%20november%202011-1.pdf
http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/dialoška%20avtoriteta%20in%20emancipacija.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
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1.1 So konflikti lahko izziv za razvoj posameznika? 
 

 

Izhodiščna vprašanja: 

Kaj pomeni motenje pouka? 

Kako opredeljujemo konflikt in kako ga obravnavamo? 

Kakšni so možni načini reagiranja na konflikte situacije? 

Kako lahko učitelj reflektira svojo pedagoško prakso? 

 

1.1.1 Motenje pouka 

 

Razmislek o motenju pouka je povezan z zavedanjem, da je motnja odnosni pojav, ki  več kot 

o vedênju samem govori o tistem, ki ga vedenje moti. O tem priča naslednji citat: 

 

 »Vedenjske motnje so pojem, ki ustreza zgolj vidiku opazovalca. Pojem služi meni, opazovalcu 

ali soudeleženemu akterju, ki me to vedenje moti (ker bi se npr. rad mirno učil), da nekaj, kar 

je med nama, torej najin problem, opredelim kot njegov/njen problem. Še bolj mi pomaga, če 

ta problem stabiliziram v relativno trajno obliko – vedenjske motnje. Z enostavno potezo sem 

najin skupen problem prepoznal kot njegov/njen, relativno trajen problem, s katerim se bo 

moral soočiti sam oz. strokovnjaki, ki se »spoznajo na tovrstne motnje.« (Metljak 2009 v Kobolt 

idr. 2010, str. 87). 

 

Motenje pouka je torej kategorija, ki je povezana z našo percepcijo o drugem in njegovem za 

nas (ne)ustreznem ravnanju, ki jo narekujejo naše predstave o dobrem pouku ali vnaprej 

oblikovana pravila in pričakovanja drugih. Izstopajoče in moteče vedenje je opredeljeno kot 

tisto vedenje, »ki je v določenem obdobju v določeni kulturi označeno za izstopajoče in 

moteče« (Kobolt 2010, str. 13). Moteče/izstopajoče vedenje je torej vedno odvisno od 

socialnega okolja in pravil, ki jih postavlja socializirana večina oziroma posamezniki na 

položaju moči.   

Tako so v šolskem prostoru učitelji tisti, ki opredeljujejo moteča vedenja in odsotnost želenega 

projicirajo kot problematično na dijaka. Na vprašanje, kako učitelji opredeljujejo ustrezen pouk 
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in pozitiven odnos do pouka, so sodelujoči učitelji odgovorili, da se dijaki pravočasno 

udeležujejo pouka, sodelujejo, so ustrezno pripravljeni, opravljajo domače naloge, 

vzpostavljajo pozitiven odnos s sošolci, nimajo neprimernih pripomb. Na vprašanje, kaj je 

moteče, pa so izpostavili pasivnost, nepripravljenost na pouk, uporabo mobitelov, zamujanje, 

cinizem in neustrezne pripombe. Kot je na predavanju o šolskih pravilih in motenju pouka 

izpostavil Kroflič, gre pri opredeljevanju motenj s strani učiteljev za dve vrsti pričakovanj, in 

sicer za osebna pričakovanja, vezana na upoštevanje avtoritete in spoštljivega odnosa, ter 

pedagoška pričakovanja, ki zajemajo didaktični vidik, kot je sodelovanje, pravočasno 

prihajanje, izpolnjevanje obveznosti. Odnosnost motnje pa pomeni, da učitelj ne sme pozabiti, 

da je na drugi strani njegovih pričakovanj učenec, dijak, ki ima drugačne predstave, 

pričakovanja, vrednote o pouku in zato pogosto tudi motenje doživlja in dojema drugače. 

Smiselno bi bilo, če bi enaki vprašanji zastavili tudi dijakom in pogledali, koliko se 

pričakovanja in z njimi povezane motnje prepletajo in nato skupaj iskali rešitve, kako motnjo 

odpraviti ter pri tem usklajevali predstave, vrednote, prepričanja in  pričakovanja o skupnem 

življenju. Potreba po pripadnosti in sprejetosti je bistvena sestavina učenja in graditve 

kohezivne skupnosti, na kar opozarjajo številni avtorji (Strike, Kobolt, Todd, Booth in 

Ainscow), ta pa zajema sprejemanje, odprtost do drugačnih pogledov in preseganje mehanizma 

projiciranja lastnih sodb o drugem kot objektu naših predstav in zrcalnih podob. S. Todd v delu 

Učiti se od drugega (Learning from others) izpostavi pomembno razliko med učiti se o in učiti 

se od, pri čemer je prva postavka povezana s pridobivanjem informacij o drugem, ki zlahka 

postanejo kategorije za stigmatiziranje določenih vedenj in predstav ter sodb o razlogih za 

njegovo vedenje, druga postavka pa je povezana s konceptom pozitivnega pripoznanja, kjer se 

od drugega učimo o sebi, reflektiramo naše vrednote, pričakovanja in  ravnanja. »Pripoznanje 

je več kot spoznanje drugega kot drugačnega, toleranca njegovih stališč, ki jih glede na lastno 

prepričanje označujemo kot zmotna, oziroma 'pasivna empatija'.« (Kroflič 2010, str. 26) V 

ospredju zahteve po pozitivnem pripoznanju je predpostavka, da si vsi identitetni položaji 

zaslužijo, da jih sprejmemo, da z njimi vzpostavimo spoštljiv odnos, pomeni »potrditev v 

odnosu« (prav tam). Ali kot zapiše J. Buttler: »Ko pripoznamo drugo osebo oziroma ko prosimo 

za lastno pripoznanje, ne prosimo oziroma zahtevamo od Drugega, da nas vidi, kakršni smo, že 

smo, smo vedno bili, kot da bi bili vzpostavljeni že pred tem srečanjem. Nasprotno, v tej prošnji 

oziroma zahtevi smo že postali drugačni/novi, saj se konstitutiramo s pomočjo vrline 
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spoštovanja naslovnika, potrebe in želje po Drugem ... Pripoznanje drugega pomeni tudi 

zastaviti lastno bivanje in vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje.« (povzeto po Bingham 

2006, str. 342 v Kroflič, prav tam).  Če citat navežemo na motnje in iz njih izvirajoče konfliktne 

situacije, je pomembno, da učitelji najprej upoštevajo enakovrednost položajev v skupnosti, 

brez vnaprejšnjih obsodb in ocen, kako naj bi bilo in kaj je vredno, temveč si prizadevajo slišati 

zgodbo drugega, njegov pogled na situacijo in ga sprejeti kot pomembnega in legitimnega ter 

skupaj z njim iskati načine, kako bi zmanjšali motnjo, kako bi presegli obstoječe, nelagodno 

stanje in krepili pripadnost, ki jo Strike v nasprotju z odtujenostjo, kot sovražnikom discipline, 

okliče kot njeno zdravilo (glej Strike 2005).   

 

 

Zelo pomemben uvid v problematiko motenja pouka dobimo s pomočjo teorije socialnih 

domen, ki medosebne konflikte razdeli na moralne, konvencionalne in tiste, ki nastanejo, ker 

dijak določeno pravilo oziroma pričakovanja učitelja razume kot poseganje v njegovo osebno 

(svobodno) odločanje. Mnoge raziskave so pokazale, da otrok oziroma mladostnik praviloma 

ne nasprotuje pravilom, ki se nanašajo na dejanja, s katerimi neposredno ogrozimo drugo osebo 

(npr. nasilno vedenje) ali privedemo do nepravične situacije (npr. onemogočanje drugim, da bi 

nemoteno opravljali svoje delo). V kolikor mladostnik stori določeno moralno sporno dejanje, 

bo, če ga opozorimo na vidne negativne učinke dejanja, zlahka razumel, zakaj to dejanje ni 

ustrezno in bo pripravljen tudi odpraviti škodo, ki jo je s svojim dejanjem povzročil. Nasprotno 

pa mnoga dejanja, ki jih zahtevamo s pomočjo konvencionalnih pravil, čeprav njihove 

neposredne posledice ne kažejo na povzročeno škodo, ne doživlja kot neprimerna oziroma 
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moteča, konvencionalne norme pa ocenjuje kot neprimeren poseg v njegove osebne izbire. Do 

konfliktov, povezanih z različno percepcijo tega, kar je dopustno oziroma nedopustno vedenje, 

prihaja torej predvsem na področju uveljavljanja konvencionalnih pravil, upiranje otrok 

oziroma mladostnikov, da sprejmejo smiselnost takih pravil, pa je logična posledica različnih 

pogledov in tudi nujen element procesov osamosvajanja posameznika kot ključnega dela 

razvoja njegove identitete. Za mnoga šolska pravila torej velja, da jih vzpostavljamo v imenu 

zaščite dijaka ali v družbi uveljavljenih vrednot, medtem ko jih dijaki doživljajo in ocenjujejo 

drugače od odraslih in se jim zato tudi upirajo. Način, da naredimo problem neupoštevanja takih 

pravil lažje rešljiv, je povezan s sprejemanjem dogovorov na ravni vsebinske argumentacije, 

zakaj je v šolskem okolju v imenu koristi za vse smiselno ali celo nujno predvideti določena 

pravila in prepovedi ter seveda tudi sankcije za njihovo neupoštevanje. Vsebinska 

argumentacija, ki jo uporabimo tako pri utemeljevanju pomena določenega pravila kot pri 

utemeljevanju zahteve po določeni sankciji, pa sloni na različnih etičnih načelih ali na 

induktivni logiki, ko gre za dejanja, ki imajo neposredno vidne škodljive posledice5.  

 

1.1.2 Konflikti 

 

Prvo izhodišče se nanaša na opredelitev konflikta kot idealne vzgojne situacije, če smo 

zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njihovo reševanje (glej Kroflič 2003, str. 3) 

ter Callanov koncept moralnega distresa, ki je vezan na konfliktne situacije, kjer posameznik 

drugega ne prepozna kot prijateljsko osebo, temveč kot nekoga, ki ogroža uresničitev njegovih 

potreb. V tem primeru Callan opozarja, da ni dovolj zgolj »potopitev« v drugega in usmeritev 

pozornosti, temveč je potrebno tudi zavedanje o drugem kot subjektu, ki mu pripadajo enake 

pravice kot nam samim. Moralni distres spremljajo negativna čustva, ki jih posameznik lahko 

razreši s pomočjo dialoga. Ta služi kot možnost prepoznavanja različnih potreb in iskanja 

skupnih kompromisov. Callan zapiše, da je moralni dialog, poleg vzajemnega zaupanja in 

medsebojne povezanosti, pogoj za uspešno moralno vzgojo in temelj pluralistične šole, saj šola 

brez zamer in konfliktov pripelje do izogibanja dialogu in potlačevanja vsega, kar vodi k 

                                                 
5 Več o teoriji socialnih domen glej v nadaljevanju, na strani 10. 
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vzbujanju moralnega distresa, povezanega z obzirnim sprejemanjem drugega/drugačnega 

(Callan 1997 v Štirn 2005, str. 93). 

 

Pogled na konflikt kot na priložnost za novo učenje, kot na priložnost za pridobitev novih 

spoznanj o sebi, o drugih, o svetu, bi moralo prevladovati tudi, oziroma predvsem, v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. S takim pogledom na konflikt se strokovni delavci šole nastalih 

konfliktnih situacij ne bi več izogibali, se jih bali razreševati, pač pa bi prepoznali enkratnost 

vsake konfliktne situacije in se trudili nastale konfliktne situacije analizirati, iskati vzroke za 

njihov nastanek in jih razreševati na čimbolj konstruktiven način, tako, da bi se končale z 

najboljšim izidom za vse v  konfliktni situaciji vpletene udeležence. Konflikti so namreč 

neizogiben del posameznikove in družbene stvarnosti. Prve zato, ker je sam človek bitje 

dihotomične narave, kar pomeni, da na eni strani uresničuje potrebo po lastni individualnosti, 

na drugi pa si prizadeva za sprejetje, varnost in išče skupine, ki bi jim pripadal; druge pa zato, 

ker je sam družbeni prostor raznolik, ker se v njem prepletajo različni interesi, ker v njem 

obstajajo razlike v družbeni moči. Soočanje z razlikami znotraj posameznika ali zunaj njega pa 

vedno ustvarja napetosti in vodi v konflikte (več o tem glej Stolnik 2010).  

 

Drugo izhodišče pa se nanaša na pomen zavedanja razmejitve med moralnimi in 

konvencionalnimi konflikti, ki terja razmislek o specifičnih oblikah reagiranja.  

V zadnjih desetletjih so avtorji Elliot Turiel, Larry Nucci in Judith Smetana razvili teorijo 

socialnih domen, v našem prostoru pa  nanjo in njeno praktično aplikacijo skozi opredelitve 

različnih načinov odzivanja, opozarja Robi Kroflič. Gre za teorijo, po kateri »… polje družbenih 

zahtev zajema vsaj tri strukturno različna področja, in sicer področje moralnih zahtev, 

konvencionalnih zahtev in osebnih pričakovanj. Moralne zahteve lahko opredelimo kot tiste, ki 

regulirajo ravnanja, katerih posledice razvidno posegajo v dostojanstvo in dobrobit sočloveka 

oziroma socialne skupine, konvencionalne zahteve se nanašajo na oblikovanje navad znotraj 

posameznih družbenih področij, čeprav njihove kršitve ne vodijo do neposredno zaznane škode, 

povzročene sočloveku oziroma socialni skupini. Tretjo skupino pa tvorijo tiste zahteve, ki se 

dotikajo izbir osebnega življenjskega stila, izbir prijateljev, odločitev za preživljanje prostega 

časa« (Kroflič 2012 – pred objavo).  Ko torej razmišljamo o konfliktnih situacijah, do katerih 

pride zaradi omajanja ali nespoštovanja družbenih zahtev ali pričakovanj, je pomembno, da se 
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pred odločitvijo o načinu posredovanja oziroma odzivanja na konflikt vprašamo, za kakšno 

vrsto kršitve gre oziroma zakaj je otrok/dijak naredil neko dejanje in kaj je z njim povzročil. 

Pri moralnem konfliktu, kjer je prizadeta bližnja oseba ali socialna skupina, je smiselno, da se 

odzovemo tako, da jasno obsodimo dejanja ter se usmerimo na posledice dejanja s tem, da 

pokažemo na stisko, ki jo je storilčevo dejanje povzročilo žrtvi. Ko storilca opozorimo na 

emocionalno stisko, ki jo doživlja žrtev, se v storilcu prebudi empatični distres in občutek 

krivde za dejanje, ki je povzročilo bolečino, stisko. Moralni konflikt ni diskutabilen (razen, ko 

gre za reševanje situacije, ko sta oba akterja konflikta posegla po moralno spornih ravnanjih in 

ločnica med storilcem in žrtvijo ni enoznačna), v njem ni iskanja kompromisov, saj je moralno 

nedopustno prizadeti drugo osebo, skupino.  Z osvetlitvijo perspektive drugega spodbujamo 

vznik prosocialnih emocij (krivda, sočutje) in razmislek o iskanju primernih dejanj, s katerimi 

bi popravili škodo ali odpravili stisko. Namesto sklicevanja na pravila in norme, ki določajo 

mejo dopustnega, je pozornost najprej umerjena v krepitev občutljivosti in odgovornosti do 

sočloveka, socialnega in naravnega okolja in tudi do lastne dobrobiti, kar je po Levinasu pogoj 

etike in osnovni kriterij moralne odgovornosti (več o tem glej Kroflič 2010 in 2012).  

Ko pa gre za konvencionalni konflikt (npr. uporaba mobitelov med poukom, sezuvanje, …) ali 

konflikt, ki zajema (ne)izpolnjevanje osebnih pričakovanj (izbira sloga oblačenja, izbira 

socialne skupine, …), pa je nujno, da  posežemo po argumentaciji s pomočjo predpostavljenih 

moralnih vrednot oziroma načel, ki nas opozarjajo na dolgoročne nezaželene situacije, ki bi se 

zgodile, če bi nadaljevali z določenim ravnanjem oziroma, če bi vsi ravnali na tak način. 

Pomembna je argumentacija tako s strani učitelja kot dijaka, zakaj se mu zdi nekaj pomembno, 

sprejemljivost različnih pogledov ter iskanje skupnega dogovora o oblikovanju norme, pravila 

(več o tem Kroflič 2012). Hkrati pa je pomembno še enkrat izpostaviti, da je upiranje 

postavljenim pravilom nujna sestavina zdravega moralnega razvoja otroka oziroma 

mladostnika in tudi družbenega napredka, nikakor pa ni vedno znak neprilagojenega vedenja 

ali celo vedenjske motnje.  
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Če konflikt jemljemo kot idealno vzgojno situacijo, vzgojno funkcijo šole pa vežemo na 

prizadevanje po spodbujanju procesov osamosvajanja in emancipacije ter krepitev 

osebne/odnosne odgovornosti, potem naj razmislek  o razmejitvi med konvencionalnim in 

moralnim konfliktom zaključimo z naslednjim opozorilom: 

 

»Za uspešno moralno vzgojo ni dovolj, da so dejanja akterja (učenca) socialno sprejemljiva. To 

je, upajmo, eden izmed rezultatov, ki pa je daleč od tega, da bi bil edini ali osrednji cilj moralne 

vzgoje […] če stremimo k vnaprej določenim dejanjem (v smislu vedno počni to, nikoli ne 

počni tega), potem ne gre več za moralno vzgojo, temveč bolj za proces kontrole […] moralna 

vzgoja, skrita za prepovedmi in pravili, ni  zadostna […] Koncepti moralnosti, ki temeljijo na 

enostavnih prepovedih, so negativni in zato delujejo v smislu restrikcije in kontrole, namesto 

da bi spodbujali pozitivne moralne aspiracije […] ne odgovorijo na vprašanje 'zakaj ne bi, zakaj 

bi?' […] Moralna vzgoja mora spodbuditi razmislek o bolj splošnih etičnih načelih in čustvih 

[…] Učenec mora videti, razumeti in priznati ter potrditi razloge, zaradi katerih je neko dejanje 

sprejeto in drugo ne.« (Wringe 2006, str. 13 -14). 

 

1.1.3  Načini reagiranja na konflikte situacije 

 

Kroflič v knjigi Kazen v šoli? zapiše: »[…] reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje 

in discipliniranja v javni šoli. Kakršenkoli razmislek o vzgoji brez konfliktov in potrebe po 
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kaznovanju je zato neustrezen, kakor tudi nenehni poskusi pedagogike dvajsetega stoletja, da 

bi iznašla 'brezkonflikten model vzgoje' in 'nadomestek za kaznovanje v disciplinskih 

situacijah'. In če branjenje meja dopustnega več kot o osebi, ki ne upošteva pravil, govori o 

tistih, ki vzpostavljamo pravila in sisteme sankcioniranja prekrškov, potem iskanje vzgojnih 

nadomestkov za kaznovanje govori predvsem o 'nelagodju', ki spremlja vsakega starša in 

učitelja ob kaznovanju otroka, kot najtežjem bremenu vzgojnih odločitev.« (Kroflič 2011, str. 

15).  

 

 

 

V omenjeni knjigi Kazen v šoli? je poglavitni del vsebine namenjen razmisleku o različnih 

načinih reagiranja v konfliktnih situacijah, zato bomo na tem mestu opozorili samo na nekaj 

ključnih izhodišč.  

V teoriji ne najdemo enoznačnega odgovora, kateri vzgojni pristop daje pozitivne vzgojne 

učinke. Medtem, ko npr. kognitivisti verjamejo, da je reševanje konfliktov s pomočjo 

moralnega presojanja in uporaba moralnih načel/pravil edini učinkovit način vzgojnega 

delovanja, nas npr. Strike (2005) opozori, da nas pri reševanju vzgojno-disciplinskih vprašanj 

sledenje različnim etičnim teorijam in pristopom pripelje do različnih, a enakovredno 

utemeljenih rešitev. Univerzalnega recepta za reševanje vzgojno-disciplinski vprašanj, zaradi 

njihove kompleksne narave, torej ne moremo ponuditi, zato je toliko bolj pomembno, da 

poznamo različne koncepte ter da njihovo uporabo znamo argumentirano pojasniti.  

 

Pri reagiranju v konfliktnih situacijah je potrebno razmišljati o treh plasteh, in sicer:   
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(1) razmislek o storilcu in njegovi  nameri - ali storilca jemljemo kot avtonomno osebo, ki 

se je zavestno odločil za svoje dejanje, ali je dejanje posledica psiholoških in socioloških 

determinant;  

(2) razmislek o ustreznem  načinu reagiranja - kako bomo disciplinirali določeno ravnanje;  

(3) razmislek o učinku - kaj ta kazen vsebuje takega, da bi lahko vplivala na spremembo 

vedenja in osebnostne naravnanosti storilca. 

 

Odgovor na zgornja vprašanja iščemo v razmejitvi med restributivno in restorativno 

pravičnostjo. Ko ocenimo, da bi storilec lahko ravnal ustrezno (se je torej zavedal posledic 

svojega dejanja), se lahko poslužimo retributivnega načina kaznovanja, ki pomeni povračilen 

ukrep glede na storjeno dejanje. Vzgojna vrednost kazni je, da posameznika smatramo kot 

avtonomno in odgovorno osebo, ki je zmožen presoditi o prav in narobe in s tem, ko mu 

dodelimo ustrezno kazen, lahko tudi krepimo njegovo odgovornost. Pomembno pa je, da tudi 

pri tovrstnem načinu izrekanja kazni vključimo etično argumentacijo, ki opredeljuje, zakaj je 

bilo neko dejanje neprimerno.  

Restorativnega načina kaznovanja pa se poslužujemo predvsem v primerih, ko želimo okrepiti 

zavedanje moralnih konfliktov in spodbuditi razvijanje socialnih veščin, naše utemeljevanje pa 

je vezano na prevzgojni učinek storilca, saj smatramo, da bo ob zavedanju posledic svojega 

dejanja ter vzniku prosocialnih emocij spremenil svoje problematično ravnanje. Ključne 

značilnosti restorativnega načina kaznovanja so prizadevanje za obnovitev stanja prizadetih, 

soočenje storilca in žrtve, poboljšanje storilca s konkretnimi dejanji ter vključenost vseh, ki jih 

je prekršek zadeval.  

Retributivni način kaznovanja povezujemo z izrekanjem formalnih vzgojnih ukrepov,    medtem 

ko gre pri restorativni teoriji kaznovanja za iskanje alternativ klasičnemu kaznovanju, pri 

katerih je v ospredju spodbujanje razvoja socialnih veščin, krepitev občutka pripadnosti in 

razvoj zmožnosti etičnega razsojanja. Med alternativne vzgojno-disciplinske pristope  po 

načelu restorativne pravičnosti štejemo mediacijo, restitucijo (Gossen) in induktivni 

disciplinski pristop (Hoffman). Več o značilnosti posameznega pristopa pa si lahko preberete v 

knjigi Kazen v šoli? - v posebnem poglavju Na kratko o reševanju vzgojno-disciplinske 

problematike in srednjih in strokovnih šolah, str. 232 – 251.  

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
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Če povzamemo ključna izhodišča vezana na v začetku izpostavljene razmisleke, je pomembno: 

• da učitelj posluša zgodbo storilca in žrtve, saj je razumevanje ozadja konfliktov ključno za 

to, kakšen način vzgojnega delovanja bo uporabil; 

• da učitelj pozna možnosti različnega sankcioniranja, kar se navezuje tudi na to, da ve, kaj 

lahko od posamezne sankcije pričakuje; 

• da kakovostno spremlja razrešitev konflikta in njegove daljnoročne posledice, pri čemer 

ima še posebej pomembno vlogo pedagoška dokumentacija. 

 

 

 

 

1.2 Ali so lahko vzgojni projekti pot do socialno občutljivejše skupnosti 

šole? 
 

1.2.1 Pojmovanje drugačnosti oz. Odnosno razumevanje sebstva 

 

 

 

Pri opredelitvi drugačnosti izhajamo iz izhodiščnih misli, ki sta jih v svojih teorijah izpostavila 

avtorja kot sta E. Levinas in S. Todd in se razlikujejo od klasičnega razsvetljenskega 

pojmovanja, ki drugačnost veže na univerzalni zakon razuma »… model etike, ki izhaja iz vere 

v enovito racionalnost avtonomnega subjekta, je še posebej nagnjen k izključevanju tistih 

posameznikov ali skupin, ki zaradi kakršnega koli osebnega ali kulturno pogojenega dejavnika 

razvijejo drugačen smisel, življenjski stil ali komunikacijski kod.« (Kroflič 2006, str. 35). Gre 
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torej za izključevanje vsakega, ki ni dovolj ״udomačen״ oziroma, ki ni sprejel utečenih poti 

socializiranega življenja (glej prav tam, str. 34), torej nekih družbenih prisil, univerzalnih načel, 

ki izključujejo značilnosti posameznikov, marginaliziranih skupin. 

Levinas je etični diskurz premaknil od univerzalnega umnega načela k obličju sočloveka. 

»Obličje drugega kot drugačnega, priznanje vrednosti njegove avtentične življenjske pozicije 

tako pri Levinasu postane nekakšen etični korektiv samoljubja modernega avtonomnega 

subjekta, pa tudi na asimilacijski politiki zgrajene moderne družbe, katere pravičnost in 

demokratičnost merimo predvsem prek njenega odnosa do marginaliziranih družbenih skupin 

in posameznikov.« (Prav tam, str. 35). 

V enem od svojih del je Levinas zapisal, da je najboljši način, da se zavemo svoje drugačnosti 

»srečanje z obličjem drugega kot drugačnega v realnem svetu ali v ekspresivnih upodobitvah 

umetnosti« (Levinas v Kroflič 2007, str. 37), ter  prepoznanje in sprejetje drugačnosti v jedru 

naše lastne identitete. 

Namesto, da na drugega gledamo kot drugačnega, ki trči na naše interese, prepričanja, želje, 

ker ni podoben nam in ga zato želimo spremeniti ali celo izključiti, izločiti, ga glejmo rajši kot 

tistega s strani katerega se pustimo nagovoriti, ga sprejeti v »absolutni diferenci: kot Drugega, 

ki je ravno tisto, kar jaz nisem« (Kroflič 2007, str. 66). S. Todd pravi: »Drugi je ״neskončno 

nespoznaven״, a vseeno občutljivost do absolutne diference opredeljuje naše medosebne odnose 

ter nam edina lahko odgovori na vprašanje, kdo v resnici smo« (Todd 2001 v Kroflič 2007, str. 

66). Preko odnosa z drugim torej spoznavam samega sebe. Soočenje z nekom, ki odstopa od 

mojih norm, prepričanj, mi pomaga da se zavem lastnih šibkosti, stereotipov, stališč »… če sem 

Drugemu izpostavljen, lahko poslušam, skrbim in sem presenečen; drugi lahko vpliva name in 

mi prinese več kot sem jaz sam.« (Levinas, Todd v Kroflič 2007, str. 66). 

Levinas torej izvor etične zavesti in naše lastne subjektivnosti postavi v obličje Drugega, ki 

kljub temu, da nam je do konca nespoznaven edini lahko sproži razvoj etične odgovornosti. 

Ranljivost do obličja od nas terja občutljiv, spoštljiv odnos, nespoznatnost človeka pa nas svari 

pred objektivizacijo, ki jo sproža deontološka etika načel in pogled na drugega kot alter ego – 

torej kot subjekt iste racionalnosti, ki ji pripadamo sami (glej prav tam). Primer ne preseganja 

tega se kaže v našem odnosu do Romov, ki jim nismo sposobni, zaradi njihove drugačnosti, 

omogočiti zunanje diferenciacije oziroma načina pouka, ki bi se približal njihovemu 
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kulturnemu okolju, pač pa jih posiljujemo z prevzemanjem naših navad izhajajoč iz sveta, ki 

smo ga mi določili kot univerzalnega.   

 

1.2.2 Induktivni vzgojni pristop 

 

Indukcija se je razvila kot model, s katerim razvijamo občutljivost posameznika do Drugega s 

tem, da spodbuja razvoj empatičnih zmožnosti, vznik osebnostnih dimenzij sočutja, skrbi in 

empatične krivde. Uresničuje se skozi drugačen pogled na pojmovanje moralnosti, ki ga je v 

obdobju postmoderne vzpostavil Levinas (glej Levinas v Kroflič 2007), ki je trdil, »da moralno 

izvorno ne pomeni odnos subjekta do ravnanja v skladu z družbenimi pravili in etičnimi načeli, 

ampak spoštljiv odnos do obličja sočloveka, do okolja in do graditve smiselnega bivanja 

(Kroflič 2010b).« Rečemo lahko, da je cilj induktivne vzgoje, da smo »kot etično odgovorna 

bitja dolžni svoje namere, ravnanja usmerjati glede na posledice, ki jih imajo na sočloveku ali 

okolju, ne pa glede na skladnost dejanja ali motiva zanj z družbeno normo ali etičnim 

imperativom (prav tam).« 

Induktivna metoda se je razvila kot plod raziskovanja prosocialne občutljivosti in moralne 

odgovornosti  predšolskega otroka. Avtor in utemeljitelj metode je Kroflič s sodelavci (Štirn 

Janota). Teoretsko podlago so avtorji črpali iz pogleda na moralno odgovornost, ki ga zagovarja 

že omenjeni Levinas, teorije prosocialnih emocij in moralnega razvoja Hoffmana, 

Kristjanssona, Krevansa in Gibsa,  pedagogike poslušanja Rinaldijeve in modela vzgoje s 

pomočjo umetniške izkušnje, ki ga zagovarjajo Greene, Nussbaum, Vecchi, Egan, Robinson in 

še nekateri drugi sodobni teoretiki. 

 

Indukcijo lahko razumemo na dva načina. Najprej kot disciplinsko prakso »preko katere v 

otroku/dijaku (op. D.Š.K.) s pomočjo osvetlitve perspektive drugega ter z izpostavitvijo vira 

stiske prebudimo empatično stisko  in občutek krivde, ki sledi, ko se otrok/dijak (op. D.Š.K.) 

zave, da je vir stiske njegovo dejanje« (Štirn Janota, Jug 2010, str. 41). Sem sodijo tehnike 

reševanja konfliktov (glej Štirn Janota in Jug 2010; Kroflič 2011a; ter poglavje 1.1.2., 1.1.3.). 

Kot drugo pa jo opredelimo kot celovit induktivni vzgojni pristop v katerega lahko umeščamo 

proaktivne vzgojne dejavnosti in projekte (glej prav tam). Le-ta poleg disciplinskih praks 

vsebuje tudi druge vzgojne dejavnosti kot so (glej Kroflič 2010; Štirn Janota in Jug 2010): 
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• spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna pomoč, tutorstvo, delo v korist 

skupnosti…); 

• zmanjševanje strahu pred drugačnostjo; 

• spodbujanje skupinskega sodelovanja (iskanje priložnosti za vsebinske dejavnosti, ki 

usmerjajo pozornost k medosebnim odnosom, možnostim medsebojne 

pomoči/sodelovanja, razumevanje in delovanje v širšem lokalnem delovanju šole); 

• vzgojo preko umetniškega doživljanja (uporabo tehnik ekspresivnega izražanja in 

poslušanja drugih v navezavi na umetnost in vsakodnevno komunikacijo).  

 

Ko govorimo o osnovni strukturi induktivnega modela spodbujanja prosocialnega in moralnega 

razvoja, je kot prvo pomembno zagotavljanje varnega in pravičnega okolja, v katerem otrok, 

dijak lahko vstopi v odnose prijateljstva in ljubezni preko katerih razvija odnosno odgovora-

zmožnost (respons-ability) in naravnanost k prosocialnim dejavnostim. V nadaljevanju, ko 

otrok, dijak že deluje v odnosih, je pomembno, da preko posledic svojih ravnanj prepozna kaj 

je prav in kaj narobe v smislu prizadetosti oziroma ranjenosti drugega človeka. Gre za razvijanje 

občutka spoštovanja do konkretne osebe. V zadnji fazi pride do zavedanja moralnih norm in 

etičnih načel, ki zadevajo človekove pravice, spoštovanje do okolja ter učenje kako jih uporabiti 

kot osnovo demokratičnega dogovarjanja in reševanja medosebnih konfliktov (glej Kroflič 

2007; Kroflič 2010). 
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Pomembno vlogo pri uresničevanju opisanega modela ima vzgojitelj oziroma učitelj, ki v 

prosocialnih situacijah namesto podajanja navodila za neko dejavnost ali moralk o tem kaj je 

prav in kaj narobe, ko gre za disciplinske situacije prisluhne razlagam otroka oz. dijaka, 

spodbuja razmislek o neustreznem ravnanju ter ob tem terja »odgovor vpletenih v konflikt, 

posluša razlage o vzrokih konflikta in kot mediator spodbudi, da si tudi otroci/dijaki (op. 

D.Š.K.) med seboj prisluhnejo, se potopijo v počutje drugega in skupaj iščejo rešitve za 

zmanjševanje stiske« (Štirn Janota in Jug 2010, str. 43). Po drugi strani pa, ko gre za načrtovanje 

vzgojnih projektov, nudi priložnosti za vstopanje v odnose z drugimi, aktivno participacijo in 

možnost soodločanja v vzgojnem procesu, izzive za raziskovanja, »priložnosti za pojasnjevanje 

svojih teorij in izmenjave z drugimi skozi mnogotere jezike« (prav tam). Pri tem je pomembno, 

da se vzgojitelj oziroma učitelj zaveda načel induktivne metodike vzgoje, ki so (Glej Kroflič 

2011a): 

• trije koraki induktivne metodike vzgoje: razvoj odnosne odgovora-zmožnosti 

(respons-ability), razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe ter do dejavnosti, 

ter razvoj moralnega presojanja; 

• pripravljenost za vstopanje v angažirane odnose in spoštljivost je nujno ohraniti kot 

pogoj konsistentnega etičnega presojanja po načelu pravičnosti; 

• najboljše okolje za uporabo induktivne vzgojne metodike je inkluzivno šolsko 

okolje in ne abstraktno učenje reševanja moralnih dilem. 

  

1.2.3 Umetnost 

 

Umetnost je v šolskem prostoru pomembna iz dveh vidikov. Prvi je, da omogoči posamezniku 

izražanje svojih čustev, stališč, prepričanj v mnogoterih simbolnih jezikih, kot so gib, 

fotografija, glasba, slika, film ipd.Tako pomaga predstaviti oziroma izraziti tiste najgloblje in 

skrite plati življenja, ki jih je s pomočjo verbalno logične kompetence težje ali celo nemogoče 

sporočiti oziroma izraziti. Umetnost torej pomeni »imeti več jezikov in več jezikov pomeni 

različne načine gledanja na svet. Pomeni veščino 'razudomačitve' situacij, pogled na dnevne 

dogodke kot objekte […] pogled na različne reprezentacije istih objektov, ki obkrožajo šolo 

[…]  Želimo, da se naši otroci ne zaustavijo pri prvem vtisu: želimo, da si pridobijo več podob 

stvari, bogastvo podob.« (Rabbiti 1994, str. 61 v Kroflič 2010, str. 50)  Iz zapisanega citata 
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lahko izpeljemo drugi pomemben vidik,  ki je, da preko umetniških praks posameznik lahko 

raziskuje svoje ideje, spoznava sebe in drugega. Umetnino lahko vidimo kot spodbudo, da dijaki 

preverjajo svoja stališča, poglede, hkrati pa se lahko vživijo v situacije in zgodbe drugih. 

Umetniška izkušnja posameznika pripelje do tega, da se sploh loti ozavestiti spoznanje, ki je v 

latentnosti očitno že v njem. Učitelj mora biti občutljiv, da zna preko umetnosti dijaka postaviti 

v nek dogodek, ki ga prevzame, ki ga emocionalno zasede in preko katerega lahko vstopa v 

izkušnje, ki jih verjetno sam ne bo nikoli doživel. 

Umetnost angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, emocionalnih in 

motivacijskih plati. Omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino in s tem 

za prosocialnost in moralo pomembnih osebnostnih lastnosti  in dimenzij (glej Kroflič 2010a, 

2010b). V umetnosti najdemo elemente, ki prispevajo k razvoju posameznikove identitete (glej 

Kroflič 2010). Je eden  najboljših medijev za testiranje naših stereotipov, predsodkov, nekih 

naših vnaprejšnjih formulacij, ki nam določajo kulture smisla življenja o katerih neposredno 

nikoli ne razmišljamo. Preko umetniških praks pa jih ozaveščamo, prepoznavamo. »Umetnost 

lahko opredelimo kot obliko transformativne izkušnje in osebne izpolnitve, ker ima moč 

opisovanja najbolj temeljnih skrivnosti življenja in nam omogoča začeti dialog z drugostjo 

sočloveka, kakor tudi z drugostjo v jedru lastne osebnosti.« (Kroflič 2010, str 52)  

 

 

 

Ključni koncepti, ki utemeljujejo pedagoški pomen umetnosti so: 
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• Ustvarjanje in doživljanje lepega, ki sta naravna načina človekovega uživanja in vir 

človeške sreče. 

• Mimetično upodabljanje, ki pomeni način upodabljanja svojega doživljanja in 

razmišljanja o življenjskih vprašanjih v besedi, sliki, gibu ipd. S tem umetnik naredi 

svoje razmišljanje vidno, kar omogoči samorefleksijo umetnika, pa tudi razmišljanje o 

umetnini gledalcu, poslušalcu oziroma skupini oseb, ki se ukvarja z določeno tematiko. 

• Uporaba metafore kot nove možnosti izražanja in sporočanja s pomočjo prenesenih 

pomenov simbolnih podob. 

• Pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti. Vsako uspešno reševanje konflikta je 

povezano z zmožnostjo poslušanja drugega in vstopanja v njegovo zgodbo. Gre za 

upoštevanje realnega konteksta situacije. 

• Umetniška imaginacija je zmožnost zamisliti si nek realni dogodek, ki ga mogoče nikoli 

ne bom doživel. Zmožnost zamisliti si ga na način, da se vživim v eno od mišljenih vlog, 

in da preko sočutja z akterjem te vloge podoživim nekaj, kot da bi se zgodilo meni 

samemu. Govorimo o osvoboditveni imaginaciji, kjer gre za osvobajanje od določenih 

vnaprejšnjih predstav, stereotipov in sočutni imaginaciji kjer gre za vživljanje (glej 

Nussbaum 1997) 

• Premagovanje strahov in stereotipov, ko nas soočenje z drugačnostjo upodobljene 

osebe prisili k razmisleku o lastnih skritih (drugačnih) plasteh doživljanja. 

• Katarza, ki pomeni očiščenje človekovih duševnih občutkov, ki jih sproži vživetje v 

zgodbo, tako da se zavemo določenih delov naše duševnosti, ki nam ob vsakodnevnih 

dejavnostih ostajajo skrite.  

(več o tem glej Kroflič 2010a; Kroflič 2010b) 

 

 

1.3 Didaktični modeli  
 

1.3.1 Pet stopenjski didaktični model načrtovanja  

 

Pri načrtovanju in izvedbi smo upoštevali petstopenjski didaktični model načrtovanja, ki je 

razdeljen na pet korakov. Ti niso zgolj didaktične smernice, na podlagi katerih naj bi se izvajale 

dejavnosti z otroki/dijaki, ampak so opredeljeni kot cilji, ki jih morajo najprej ponotranjiti in 



 

 

 

 

 

 

23 

 

razumeti strokovni delavci, ki delajo z dijaki (ideja sinhronizacijske didaktike, ki jo bomo 

razložili v nadaljevanju – poglavje 1.3.2).  

Pet stopenjski model načrtovanja je modificirana oblika izkustvenega učenja, ki se je razvila v 

okviru mednarodnega projekta Evropska identiteta mnogoterih izbir. Sprva je model zajemal 

sedem korakov načrtovanja, kasneje pa smo v projektu Kulturno žlahtenje najmlajših model 

dodelali, poenostavili in ga avtorizirali (glej Štirn Koren 2010 in monografijo Kulturno 

žlahtenje najmlajših, ured. Kroflič, Štirn Koren, Štirn Janota, Jug, 2010) in za načrtovanje 

predvideli pet korakov, s tem, da vsak posamezni korak pomeni tudi sprotno refleksijo. Na 

koncu je kot metarefleksija dodana še skupna refleksija, ki jo naredijo kot pregled čez vseh pet 

korakov dijaki in učitelji ter (tudi) drugi zunanji sodelavci. Pri slednji gre predvsem za 

spraševanje o izpeljanem procesu in prevzemanju odgovornosti za izpeljano dejavnost, 

soočanje z odzivi, lastnimi napakami, zdrsi, predvsem pa uspehi. Pri tem smo si pomagali s 

Korthagenovim konceptom jedrne refleksije, ki omogoča uvid, koliko smo z določeno 

dejavnostjo izpolnili naše globlje vrednote in identitetna določila, od česar je odvisna globina 

zavzetosti posameznika in kakovosti njegovega bivanja in poklicnega delovanja (več o tem glej 

v nadaljevanju).  

Bistvo modela je, da gre učitelj, ki želi ta model kasneje uporabiti kot pot načrtovanja neke 

dejavnosti pri svojih dijakih, najprej sam skozi posamezne korake po načelu sinhronizacijske 

didaktike. Koraki zajemajo faze izkustvenega učenja, posamezne korake pa se da med seboj 

tudi združevati. 

Vsaka tema se začne z aktivnostmi, katerih cilj je odpiranje posameznikove občutljivosti za 

določeno temo in spodbujanje osebnega doživetja/vživetja z namenom, spodbuditi 

občutljivosti za določene vsebine, pričeti z občutkom, ki je odprt do vsakega individualnega 

posameznika v medsebojnemu svetu razlik (Kroflič 2007). V prvem koraku je lahko prav 

umetnost najučinkovitejši medij, s pomočjo katerega »odpiramo čute« in povečamo 

občutljivost posameznika za določeno temo. 

V nadaljevanju se cilj osredotoči na pridobivanje znanja o določeni vsebini – seznanjanje in 

osmislitev. Dijaki iščejo informacije preko knjig, slik, glasbe, interneta, hrane ipd.,podajo se v 

različne institucije, v goste lahko povabijo različne strokovnjake. Z uporabo različnih možnosti 

pridobivanja znanja želimo preseči uporabo jezikovne in logično-matematične inteligence, ki 

je v sodobnem šolstvu najpogosteje uporabljena. 

http://www2.arnes.si/~vvzljvod/Mednarodni%20Projekt.htm
http://www.vrtecvodmat.si/images/pdf-ji/kulturnozlahtenjenajmlajsih_zaiten.pdf
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Tretji korak zaznamuje dialoškost. Dijaki uporabljajo pridobljena znanja, izmenjujejo izkušnje, 

ideje, pridobivajo povratne informacije o sebi, svojem raziskovanju, pogledih na svet ipd. Cilj 

tega koraka je razvijanje odnosne ravni ter pozitivno pripoznanje različnih individualnih 

pogledov, stališč in doživljanja vsebine. Dijak preko dialoga z vrstniki, umetniki in drugimi 

gosti v razredu preverja ustreznost lastnih pogledov in z drugimi ustvarja skupno vrednost. 

Preko dialoga razvija lastne teorije, presega stereotipe, preoblikuje stališča, vrednote (glej 

Rinaldi 2006).  

V četrtem koraku govorimo o ustvarjalnosti. Dijaki sporočajo o vsebini preko umetniške 

izkušnje.  

Bistvo petega koraka je vstop v odnos z drugimi, širšim okoljem, kjer dijaki predstavijo 

vsebino, ki so jo poglobili in jo osmislili. Govorimo o družbenem angažmaju.  

 

 

1.3.2 Sinhronizacijska didaktika 

 

Posebnost petstopenjskega modela predstavlja umeščenost načel sinhronizacijske didaktike. 

Gre za »eksperimentalno obliko učenja in poučevanja, pri kateri vzgojitelj/učitelj najprej sam 

ponotranji vsebine in vrednote, za katere si bo prizadeval pri otrocih/dijakih« (Kroflič, 

Kratsborn 2006, str. 154). Učitelj pred izvedbo načrtovanih korakov sam »prehodi« pot, ki jo 

koraki predvidevajo in reflektira svoj odnos do teme, ki je bo obravnaval. Pomembno je, da 

vzgojitelj/učitelj ravna kot etično občutljiva oseba in da se vseskozi zaveda, da je 

otrokov/dijakov socialni razvoj odvisen tudi od njegove aktivne drže, ki se kaže tako skozi 

pripravo in izvedbo usmerjenih dejavnosti, kot tudi skozi njegovo neprestano skrb za ustrezno 

socialno klimo in spodbujanju prosocialnih ravnanj med otroki/dijaki (Kroflič 2005).  

 

1.3.3 Jedrna refleksija 

 

Bistvo jedrne refleksije je ozaveščanje in aktivacija vseh plasti posameznikove osebnosti, ki 

vzpodbudi esencialno (signifikantno) učenje. Esencialno učenje zagrabi celoto osebe in s tem 

vpliva na preoblikovanje obstoječega znanja, izkušenj, kognitivnih struktur, občutkov in 

motivacije za delovanje. Jedrna refleksija učitelju pomaga, da se zave svojih jedrnih kvalitet, ki  
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so povsem individualizirani konstrukti in so med seboj v hierarhičnem odnosu glede na to, kako 

'globoko so vgrajene' v osebnostne plasti posameznega učitelja. Lahko jih razvijamo, 

dograjujemo in spreminjamo; a prvi pogoj za to je, da jih najprej uvidimo, jim dodelimo 

ustrezen pomen ter jih preoblikovane vgradimo v svojo zavest, nato jih lahko prenesemo v svoj 

pedagoški koncept oz. pristop (glej Korthagen 2001, 2004 in Jug 2008).   

 

 

 

6Korthagen v svojem članku V iskanju bistva dobrega učitelja zapiše, da je pri vsakem 

prizadevanju opisa bistvenih kvalitet dobrega učitelja potrebno vzeti v zakup, da so vpleteni 

različni nivoji, ki se od posameznika do posameznika razlikujejo in da so učiteljeve kompetence 

zgolj eden izmed nivojev (glej Korthagen 2004, str. 78). Potreben je širši pogled, ki priznava, 

da dobrega učitelja ne moremo dihotomno ločiti na kompetence na eni strani in osebne lastnosti 

na drugi. Avtor ponudi koncept čebule (Onion model), ki s svojo nivojsko lupino prikazuje, da 

je v bistvu dobrega učitelja skritih več vplivov, ki se med seboj prepletajo in so soodvisni, ter 

skupaj pripomorejo k vzgojni in osebni naravnanosti v učnem procesu.   

                          

                                                 
6 Povzeto po članku Štirn D., Štirn P., Jeznik, K. (2007). Identiteta – stanje ali izbira. Sodobna pedagogika, let. 

58, št. 3., str. 144-162. 



 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Pri zgornjem modelu je pomembno izpostaviti, da so kompetence zgolj en nivo učiteljevega 

delovanja, ki nikakor ni zadosten za delovanje v kompleksnem procesu vzgoje in izobraževanja. 

Korthagen skozi praktično usposabljanje učiteljev ugotavlja, da se temeljna vprašanje, na katera 

si učitelji morajo odgovoriti, nanašajo na nivo učiteljevega poslanstva, razvoj njegove osebne 

in posledično poklicne identitete ter temeljna prepričanja, ideale, ki jim želi kot oseba – učitelj 

– slediti. Skupek teh nivojev imenuje jedrne kvalitete (core reflection), ki so za razliko od 

kompetenc (te so pridobljene od zunaj) od vedno prisotne in ne morejo biti razdrobljene v 

preproste dele. Pri jedrnih kvalitetah gre za globlji nivo sprememb (Korthagen 2004, str. 86). 

»Za učitelja je pomembno, da se svojih jedrnih kvalitet ne zaveda zgolj na kognitivni ravni, 

temveč, da je z njimi v '́emocionalnem stiku', da naredi korak k zavestni uporabi teh kvalitet in 

jih nato izvršuje v vzgojnem procesu.« (prav tam, str. 87).  

Model jedrne refleksije zajema štiri faze, ki so primerne za spodbujanje in razvijanje  

reflektirajočega odnosa do lastnega poklicnega delovanja in profesionalnega razvoja na podlagi 
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analize (lastne pedagoške) prakse. Prva faza predstavlja refleksijo o konkretni situaciji, izkušnji, 

ki se je učitelju zgodila. Druga faza predstavlja razmišljanje učitelja o njegovih subjektivnih 

teorijah, ki se odražajo v njegovih reakcijah, ravnanjih v situaciji.  Usmerijo se v razmišljanja, 

čustva, hotenja in dejanja pri sebi in svojih učencih, pri tem pa poglabljajo razumevanje o tem, 

kaj jih usmerja pri poučevanju in reagiranju v različnih situacijah. Tretja faza je faza 

kognitivnega konflikta, v kateri  učitelj občuti nezadovoljstvo in nezadostnost svoje subjektivne 

teorije. Gre za tako imenovano neskladnje med našimi razmišljanji, čustvi, hotenji in dejanji, 

kar v nas ustvarja nelagodje in vodi k zniževanju statusa (pomembnosti) lastne subjektivne 

teorije. Četrta faza pa je faza, v kateri se učitelju ponudijo raziskovalno preizkušena spoznanja 

oz. znanstvene teorije, ki lahko učitelja  pripeljejo do novih spoznanj, postopne spremembe 

stališč, prepričanj ter spreminjanja delovanja (več o tem glej Korthagen 2001, 2004, 2007 in 

Jug 2008). 

Po Korthagnu mora biti učitelj, ki želi spodbujati jedrno refleksijo v svojih učencih, najprej sam 

aktivno vpleten v proces refleksije. Šele ko jasneje utemelji svoja prepričanja, osebno 

poslanstvo in identiteto, lahko z učencem vzpostavi pedagoški odnos, ki tudi njega odpre za 

ključne osebnotransformativne izkušnje in mu omogoči, da tudi sam pride v stik s svojo 

identiteto, poslanstvom in prepričanji. S  tem pa izpostavi pomen realističnega pristopa, pri 

katerem prihaja do nenehne menjave med teorijo in prakso. Pomembno je, da izhajamo iz 

konkretnih izkušenj in delovanj v resničnih okoliščinah, nato pa s pomočjo refleksije usmerjeno 

odkrivamo naše implicitne sheme, prepričanja, stališča, se sprašujemo o globljih plasteh naše 

osebnosti, teorijo pa poglabljamo na odslikavi konkretnih dejanj. Korthagen ob zaključku 

razlage o realističnem izobraževanju učiteljev zapiše: »Ključno pri refleksiji pa je, da 

nezavedne vidike poučevanja spremenimo v zavedne in tako postanemo bolj občutljivi za 

pomembne vidike učnih situacij.« (Korthagen 2009a, str. 13), Kroflič pa dopolni: »Vsaka 

vzgoja je vsaj delna indoktrinacija, je poseganje v otroka, mladostnika, odraslo osebo, zato 

mora odprtost za spoštljive odnose, osebno etično zavest in poklicno poslanstvo najprej zgraditi 

učitelj pri samem sebi. Pogojev uspešnega vzgajanja ne moremo zagotoviti s še tako natančnim 

seznamom znanja in kompetenc, če se pred tem ne vrnemo nazaj k svoji osebni naravnanosti v 

vzgojno-izobraževalnem procesu.« (Kroflič 2007, str. 69). 
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2 Opis dela z učitelji 
 

2.1 Reševanje konfliktnih situacij 
 

Na podlagi razgovora z ožjim timom šole, ki so ga sestavljali posamezni učitelji in svetovalna 

delavka, smo se odločili, da posebno pozornost namenimo motenju pouka in reševanju 

konfliktnih situacij. Slednje smo širše poimenovali  kot vzgojno-disciplinske situacije, saj smo 

na podlagi poznavanja teoretičnih izhodišč in analize prakse opazili, da učitelji konflikt pogosto 

poimenujejo ozko kot spor med dvema osebama in mu pripisujejo izrazito negativno 

konotacijo, z vzgojno-disciplinskimi situacijami pa smo v ospredje postavili razmislek o 

pomenu povezave med disciplinskim pristopom in moralnim razvojem dijakov ter razmislek o 

uskladitvi delovanja vzgojnih in disciplinskih dejavnikov. 

  

Ključna vprašanja, na katerega smo s pomočjo poglabljanja teorije in analize konkretnih situacij 

iskali odgovore, so bila: 

 

• Katere situacije učitelji prepoznavajo kot sporne, problematične v njihovi pedagoški praksi? 

• Kako se odzivajo in kakšnih ukrepov se poslužujejo pri reševanju? 

• Kako vidijo/dojemajo svojo vlogo pri reševanju vzgojno-disciplinskih situacij in kako 

vlogo dijaka – povzročitelja spora, težav? 

 

Na podlagi aktivne spremljave zgoraj zastavljenih vprašanj pa naj bi dobili dogovor tudi na 

zadnje, za pedagoško prakso mogoče celo najpomembnejše in hkrati najbolj izmuzljivo 

vprašanje: 

 

• Kakšni so učinki mojega reagiranja oziroma kje se kažejo spremembe? 

 

Srečanja so potekala kontinuirano, enkrat mesečno. V okviru srečanj smo analizirali vzgojno-

disciplinske situacije, ki so jih učitelji zapisali v obliki protokolov, ki jih je usmerjal k 

opazovanju situacij in razmislekom o njihovih reakcijah, vlogi in doživljanju dijaka. Prvo leto 

je bil zapis sestavljen iz dveh delov, in sicer iz opisa situacije ter refleksije učitelja na dano 

situacijo (glej Priloga 3). Kasneje smo protokol oblikovali bolj kompleksno, z namenom, da 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_3.pdf
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učitelji sistematično razmišljajo o ključnih vprašanjih, ki si jih je potrebno zastaviti pred 

vzgojnim ukrepanjem (glej Priloga 4). Učitelji so ob zapisovanju situacij torej skušali čimbolj 

objektivno predstaviti dogajanje, konflikt, ki se je zgodil, dejanje, ki jih je zmotilo, nato pa s 

pomočjo usmerjenih vprašanj reflektirati svoj položaj in položaj dijaka ter si odgovoriti na 

vprašanja, kje so iskali vzroke za nastali položaj, kako so reagirali in kako se je odzival dijak.  

Ker je zapis zahteval razmislek o teoretičnih izhodiščih in povezovanje različnih načinov 

odzivanja na vzgojno-disciplinske situacije v praksi, smo se na srečanjih z učitelji posvečali 

obravnavi strokovne literature. Ključna literatura nam je bila publikacija Kazen v šoli? ter 

Priročnik za reševanje vzgojno-disciplinske problematike, ob teh pa smo prebirali še članek 

Freda Korthagna (2009) o jedrni refleksiji. Ta del je bil za učitelje zelo naporen, saj je bila 

večini tovrstna literatura tuja in izrazje manj poznano. Vendar je bilo nujno vztrajati, saj samo 

z dobrim teoretičnim znanjem lahko nudimo tudi dobro argumentacijo, ki je ključnega pomena 

pri opredeljevanju neustreznosti ravnanja ter razlogov za izbrano reagiranje. Če izhajamo iz 

Krofličeve teze, da »vzgojiteljica opazi, kar prej razume, in spontano reagira na otrokovo 

vedenje predvsem glede na svoje 'tiho znanje' in občutenje vzgoje« (Kroflič 2005, str. 12), 

potem je nujno, da se mora pedagoški delavec opremiti z ustreznim teoretičnim znanjem, da jih 

bo apliciral in reflektiral v praksi.  

Prvo leto smo pozornost namenili bolj opazovanju dogajanja med poukom, senzibilizaciji za 

prepoznavanje različnih težav, konfliktov in stisk, ki jih le-ti sprožajo v dijakih ali pri učitelju. 

Učitelji so mesečno zapisovali vzgojno-disciplinske situacije in kršitve šolskega reda, na 

skupnih srečanjih smo jim skušali predstaviti raznolikost vzgojnih strategij in potencialnih 

pozitivnih učinkov, ki jim sledijo. S tem so učitelji pridobivali vedenje o različnih načinih in 

strategijah reševanja, prepoznavali razliko med pravno in pedagoško logiko obravnave 

konfliktov ter pogoje za pozitivne vzgojne učinke formalnih in/ali alternativnih ukrepov.  

Drugo leto smo se pri opazovanju in zapisovanju situacij osredotočili na tri ravni, in sicer na 

učitelja, vzgojno delovanje in dijaka. Učitelji so ob zapisu konfliktne situacije razmišljali, kaj 

jih je zmotilo, kako so doživljali tistega, ki je povzročil motnje, kje so iskali krivdo za nastalo 

situacijo, kako so se odzvali in kako je njihov odziv sprejel dijak. Ob tem smo poglabljali 

predvsem teoretična spoznanja in jih skušali aplicirati v analizi konkretnih situacij. Zelo 

pomembno je bilo, da se je učitelj osredotočil na zavedanje lastnih jedrnih kvalitet (glej Priloga 

6), kar je povezano z razmislekom o konkretni (ne idealni!) situaciji.  Razmišljal je kako se je 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_4.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_6.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_6.pdf
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odzval in katere lastnosti so bile v ospredju  ko se situacija ni izpeljala dobro (in je bil v stresu) 

in ko se je situacija izpeljala optimalno (in je doživel občutek izpolnjenosti), hkrati pa, da je 

prepoznaval motnjo kot odnosno težavo in tako razmišljal tudi o dijakovem doživljanju – tako 

pri reakcijah kot pri učinkih. 

 

Na tem mestu bomo opozorili še na pomen dokumentacije, ki je v naših srečanjih predstavljala 

bistveni del analize vzgojno-disciplinskih situacij. Sistematično zapisovanje je učiteljem 

omogočilo refleksijo vzgojno-izobraževalne dejavnosti in spreminjanje lastnih implicitnih 

teorij. Zapisati pomeni razmisliti o posameznem primeru, ga interpretirati, analizirati in 

reflektirati, v smislu dogajanja, vzrokov, reakcij, posledic in sprememb.   

Pomembno je, da zapisov ne jemljemo kot ocenjevanje ali idealizacije, temveč  stremimo k 

vpogledu in razumevanju pedagoškega dela, ki na eni strani pomeni spremljanje dijaka, 

njegovega razvoja in odzivov, na drugi strani pa omogoča refleksijo in globlje razumevanje 

učiteljevega lastnega dela, hkrati pa so zapisi na naših srečanjih predstavljali osnovo za 

zavestno spreminjanje in prilagajanje strategij reševanja vzgojno-disciplinskih situacij. Izkazalo 

se je, da bolj ko so učitelji razumeli pomene zgoraj predstavljenih teoretičnih izhodišč, bolj 

jasni in dopolnjeni so bili njihovi zapisi. Situacije so predstavljali bolj kompleksno, bolj 

celostno, manj je bilo normativnih sodb o tem, kakšni so dijaki, od kod prihajajo, kaj zmorejo 

in ne. Še vedno pa so slabše opisovali poteke dialogov, ki bi lahko služili kot refleksija njihove 

vloge in vloge dijaka ter bili izhodišče za analizo o tem, kateri vzgojni pristop so uporabili. Na 

primer,  ko so zapisali, da so se z dijakom pogovorili ali so ga poslušali, je bilo pogosto v 

pogovorih zaznati, da so mu 'pridigali', uporabili asertivni način reševanja, čeprav so v 

interpretaciji zapisali, da so problem rešili po induktivni poti. Jasno zapisan pogovor oziroma 

dialog z dijakom bi omogočil vpogled v (so)delovanje in kritično soočenje teorije in prakse, 

pomanjkljivi so ostali tudi zapisi o razlogih za nastalo situacijo (čemu so pripisovali dejstvo, da 

se je konflikt zgodil) in odzivih dijakov na njihove reakcije. 

C. Rinaldi zapiše, da je bistveno vprašanje dokumentacije kdo opazuje in kdo je opazovan, saj  

pripravljanje dokumenta pomeni, bolj kot dokumentacijo dogodka, dokumentacijo svojega 

znanja, koncepta in ideje, s čimer so bolj in bolj vidne tudi  lastne omejitve (Rinaldi 2006), s 

tem pa se odpira tudi polje razvoja, napredka in sprememb. 

 



 

 

 

 

 

 

31 

 

2.2  Primeri vzgojnih projektov 
 

 

Na šoli se je oblikoval tim učiteljev, ki so se želeli podrobneje ukvarjati z vzgojno problematiko 

na šoli, reflektirati lastno prakso in jo na podlagi uvidov in novih spoznanj spreminjati in s tem 

spreminjati tudi klimo šole oz. poglede, teorije in mišljenja dijakov. Osrednja ideja naših srečanj 

je bila, da bi preko vzgojnih projektov poskušali zagotoviti možnosti za identitetni razvoj otrok 

in mladostnikov ter krepiti prosocialno in moralno naravnanost do sočloveka. Drug namen pa 

je bil, da bi vzgojne projekte povezali z vsebinami pouka in celovito obravnavo vzgojno-

disciplinske problematike šole. 

Učitelji so v uvodnem delu poslušali predavanje dr. Krofliča pod naslovom »Kazen v šoli? 

Odzivanje na kršitve hišnega reda in konflikte med dijaki«. V nadaljevanju so se na mesečnih 

srečanjih ukvarjali z vzgojno problematiko. Reflektirali so vzgojne situacije in kršitve šolskega 

reda, ki so jih beležili v določenem obdobju. Na srečanjih so dobili uvid v različne vzgojne 

strategije ter pozitivne učinke, ki jim sledijo, podrobneje pa so se seznanili z Induktivnim 

načinom discipliniranja.  

V nadaljevanju so udeleženci na srečanjih dobili vpogled v Indukcijo kot celovit vzgojni 

pristop, ki ne pomeni le posebnega načina odzivanja v vzgojno-disciplinskih situacijah (več o 

tem glej Štirn 2005), temveč zajema tudi druge vzgojne dejavnosti, kot so: spodbujanje 

prosocialnih aktivnosti, spodbujanje skupinskega sodelovanja, zmanjševanje strahu pred 

drugačnostjo ter vzgojo preko umetniškega  doživljanja, ki nudi priložnost za empatično 

vstopanje v življenjske zgodbe drugih in hkrati ekspresijo lastnih teorij in občutij (več o tem 

glej Kroflič 2010, str. 36–38). 

Začela so se razmišljanja, da problematiko, ki jo zaznavajo na šoli, poskušamo razširiti na 

načrtno izvajanje vzgojnega projekta ter jo tako preseči ali pa vsaj ozavestiti tudi na ravni 

dijakov. Na šoli so se namreč srečevali s problematiko sprejemanja drugačnosti, ki se je kazala 

v nestrpnosti do dijakov, ki so bili učno manj uspešni ali celo opredeljeni kor otroci s posebnimi 

potrebami, ter do dijakov druge nacionalnosti in vere, dijakov, ki so prihajali iz držav bivše 

Jugoslavije (Albanije, Kosova, Bosne in Hercegovine). Posledično so se pojavljale tudi vzgojne 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
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težave, motenje pouka, nespoštovanje vrstnikov, nestrpnost, zmerjanje, izključevanje, slab učni 

uspeh ipd. 

Na mesečnih srečanjih smo pozornost najprej usmerili na pogled in sprejemanje drugačnosti s 

strani učiteljev. Na ta način smo želeli, da učitelji sami preko lastnih strahov, stereotipov, 

vnaprejšnjih formulacij, po načelih sinhronizacijske didaktike in jedrne refleksije vstopijo v 

procese raziskovanja, soočanja, razumevanja, v katere bodo kasneje povabili dijake, ki jih 

poučujejo. Pri tem, smo uporabili vprašalnik 'Jaz in Drugi' (glej Priloga 1), ki je bil podlaga za 

kasnejšo razpravo. Ustavili smo se pri jedrni refleksiji Freda Korthagna, se ukvarjali s 

kompetencami in prepričanji učiteljev. Sama razprava je bila zelo intenzivna, saj so se 

udeleženci sami soočali s stereotipi in sodbami, nad katerimi so bili presenečeni. V nadaljevanju 

smo se opirali na temeljne koncepte sprejemanja drugačnosti:  Levinasova etika obličja, 

pripoznanje (Taylor, Butler, Todd), etika vrlin (Aristotel, Kristjansson),  etika skrbi (Gilligan), 

pedagogika poslušanja (Rinaldi). Ključna literatura nam je bila publikacija Kazen v šoli? ter 

monografija Kulturno žlahtenje najmlajših – Razvoj identitete otrok v prostoru in času preko 

raznovrstnih umetniških dejavnosti7 . Velik del smo namenili vsebini o uporabi umetnosti v 

šolskem prostoru in iskanju načina za izvedbo dejavnosti, ki predvidevajo sodelovanje zunanjih 

strokovnjakov, gostov, drugih institucij, ipd. Učitelji so se seznanili z značilnostmi procesnega 

načrtovanja vzgojnih projektov. Po načelih sinhronizacijske didaktike so izkustveno prehodili 

vseh pet korakov projektnega načina načrtovanja. 

Na podlagi opredelitve vzgojnih dejavnikov, socialnega okolja, problematike šole, pogleda na 

dijaka in opredelitve vloge učitelja smo skupaj iskali vsebino, ki bi jo lahko vključili v učne 

načrte posameznih predmetov. Krovni naslov projekta je bil »Vsi smo tukaj in vsi smo 

pomembni« s ključnima besedama BITI TUKAJ in BITI POMEMBEN ter globalnim ciljem: 

prepoznavanje in senzibiliziranje drugačnosti. Učitelji so se pri pripravi načrtov na podlagi 

podane predloge (glej Prilogo 2) povezali glede na razrede, ki jih učijo. Teme, ki so se 

oblikovale pri predmetih, so bile naslednje:  

 

                                                 
7 Obe knjigi sta dostopni tudi v spletni obliki: Kazen v šoli 

(http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf), Kulturno 

žlahtenje najmlajših (http://www.vrtecvodmat.si/data/97.pdf) 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_1.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.vrtecvodmat.si/images/pdf-ji/kulturnozlahtenjenajmlajsih_zaiten.pdf
http://www.vrtecvodmat.si/images/pdf-ji/kulturnozlahtenjenajmlajsih_zaiten.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_2.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
http://www.vrtecvodmat.si/data/97.pdf
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• Slovenščina: Podobni smo si pa vendar drugačni. Dijaki so preko vživljanja v literarne 

junake spoznavali različne tipe ljudi in njihove zgodbe. V nadaljevanju so se usmerili 

na spoznavanje drugačnosti preko različnih zgodb in interesov, ki jih imajo med seboj. 

Drug z drugim so izvedli intervju.  

• Slovenščina: Kdo smo mi, kako se vidimo? Dijaki so najprej opazovali mimoidoče na 

mestnem trgu in se poskušali vživljati v njihova čustva, doživljanje, odkriti vzroke za 

določeno vedenje na podlagi drže, hoje, obnašanja, obleke, ipd. V nadaljevanju so se 

usmerili na opazovanje drug drugega v razredu s ciljem zaznave sebe in zaznave 

drugega. Naredili so karte, s katerimi so predstavili vsakega posameznika v razredu (pol 

karte predstavlja mojo sliko o meni, druga polovica pa sliko sošolca o meni). Sledila je 

skupna predstavitev kart. 

• Slovenščina: Več glav več ve. Dijaki so se poskušali vživeti v like dramske igre Ostržek. 

Iskali so razlike in podobnosti med liki in se pogovarjali o drugačnosti Ostržka.  

Pozornost so usmerili na njegovo ne obiskovanje šole, kljub želji da jo naredi in na 

prijatelje, ki ga potegnejo na stranpota. Iskali so razlike in podobnosti v svojih zgodbah, 

življenjih. Obravnavo zgodbe so povezali s cilji pouka slovenščine, ki se dotika 

obravnave dramskega besedila. Dijaki so v nadaljevanju sami pripravili besedilo z 

opisom neke osebe, ki je drugačna, posebna. Navodilo je bilo: Sem pisatelj in ustvarjam 

lik – predstavitev osebe. 

• Naravoslovje: Raznolikost v prehrani. Dijaki so predstavljali različne prehranjevalne 

navade, ki jih imajo in tradicionalno hrano svojih družin (Slovencev, Makedoncev, 

Srbov, Albancev). Pripravili so recepte njim ljubih jedi. Spoznavali so različne oblike 

prehranjevanja (vegetarijanstvo, veganstvo, presnojedstvo, bio–hrana, fastfood, 

prehrana športnikov, nacionalne jedi) in v goste povabili presnojedca.  

• Družboslovje: Vsi smo pomembni in občutljivi. Dijaki so vlekli indijanske karte, na 

katerih so zapisane osebnostne kvalitete. Ko so dobili karta z neko zapisano kvaliteto, 

so poskušali ugotoviti ali je ta kvaliteta pri posamezniku razvita ter kaj potrebuje, da jo 

bo razvil. Primerjali so svoje kvalitete z drugimi. V nadaljevanju je vsak dijak predstavil 

sebe skozi glasbo, ki mu je všeč in ki najbolje izraža njegova osebnost. Ostali so 

poslušali brez komentarjev in poskusili zapisati občutke, ki so se prebudili v njih. 

Učiteljica je v razred prinesla tibetanske sklede, s katerimi je ustvarjala nenavadne 
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zvoke in jih povezala z spoznavanjem držav. Dijaki so iskali zvoke s pomočjo tibetanske 

sklede, ki bi predstavljali posamezno državo. Vsak dijak je predstavil svojo ali njemu 

ljubo državo preko fotografij, predmetov, hrane, glasbe, ipd. Obiskala jih je Slovenka, 

ki je živela v Iranu in sprejela muslimansko vero. Ob zaključku je vsak dijak prinesel 

kamen z motivom, simbolom določene države, ki si jo je izbral. Iz teh kamnov so  nato 

sestavili mozaik. 

• Praksa: Poslušamo različne glasbe. Dijaki so drug drugemu predvajali glasbo, ki jo 

poslušajo. Predstavili so zvrst glasbe in povezavo z načinom življenja ter imidža. 

Pogovor so usmerili na ozaveščanje kaj koga pri določeni glasbi moti, zakaj neke glasbe 

ne sprejema, zakaj mu je druga glasba všeč, koliko je poslušanje glasbe povezano z neko 

osebnostno podobo in koliko predanost določeni zvrsti glasbe vpliva na sprejemanje ali 

nesprejemanje ljudi, ki poslušajo drugačno zvrst glasbe. V nadaljevanju so po skupinah 

iz kovine ustvarili skulpture, ki opisujejo določeno glasbeno zvrst. Ideja je bila, da na 

zaključni prireditvi nekaj pesmi tudi zaigrajo in na tak način predstavijo skulpture. 

• Računalništvo: Dijaki so pripravljali in montirali film, ki naj bi prikazoval proces vseh 

vzgojnih projektov, ki so potekali na šoli. Sami so poskrbeli za fotodokumentacijo in 

ob pripravi vrednotili dogajanja. 

• Učna pomoč: Potekala je individualno, poglabljali so določene vsebine, ki so se izvajale 

pri posameznih predmetih in pogovore usmerjali na temo o drugačnosti. 

Učitelji, ki so poučevali isti razred so se med seboj povezovali in teme nadgradili z 

naslednjimi podnaslovi: 

• Vsi smo pomembni in občutljivi - slovenščina in družboslovje; 

• Kako dobro (pre)živeti skupaj - naravoslovje in praktični pouk; 

• Več glav več ve -  naravoslovje, družboslovje, praktični pouk. 
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Vsak učitelj je za svoj predmet pripravil načrt vzgojnega projekta po pripravljeni predlogi. 

Načrte smo sproti komentirali, dopolnjevali, spreminjali. Veliko problemov se je pojavljalo 

zaradi vsebin, ki so se odmikale od klasičnih učnih načrtov, učitelje smo ves čas opozarjali, da 

dobro opredelijo cilje, na podlagi katerih v nadaljevanju iščejo dejavnosti v razredu, ki se naj 

odmikajo od klasičnih metod poučevanja (razlaga, plakati, predstavitve …). Učitelje smo 

usmerjali v iskanje metod, ki dijakom omogočajo raziskovanje vsebin preko različnih medijev, 

načinov, ki spodbujajo tudi uporabo mnogoterih inteligenc (glej Gardner 1995). Opozarjali smo 

jih na uporabo umetnosti in pri tem pazili, da smo sledili odprtosti načrta glede na pričakovane 

učinke in možnosti sprotnega dogovarjanja o posameznih dejavnostih, upoštevajoč interes in 

angažiranost dijakov.   

Po vsaki izpeljani dejavnosti so učitelji proces dokumentirali po vnaprej pripravljeni predlogi 

(glej Prilogo 5).  Pri tem je bilo pomembno, da so reflektirali lastno vzgojno vlogo in vzgojne 

učinke. Njihove refleksije smo sproti komentirali in jih opozarjali na pomanjkljivosti,  ki so se 

največkrat kazale v tem, da so premalo vpletale vlogo in razmišljanje učiteljev, manjkala je 

konkretizacija glede doseganja oz. nedoseganja ciljev in pa podajanja dialogov, ki se vežejo na 

spremembo stališča, vedenja, ravnanja in odnosa dijakov. 

Učitelje smo opozarjali, da je pri opisu procesnih dejavnosti pomembno, da zapisujejo, kako so 

sledili zastavljenim ciljem (z vprašanji, usmerjevalnimi komentarji, ...da opišejo njihovo 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_5.pdf
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aktivno vlogo), hkrati pa zapišejo, kako so se odzivali dijaki (izbirajo tiste dialoge, ki se jim 

zdijo pomembni v odnosu do zastavljenega cilja in kažejo odziv oziroma odnos do teme 

Drugačnost). Pomembno je, da so izhajali iz cilja, ki so si ga zastavili glede na krovno temo in 

težave v razredu. 

Sami refleksiji smo dali zelo velik pomen, saj le ta omogoča razvijanje kritičnega odnosa do 

lastne prakse ter konteksta, v katerem se le ta odvija ter hkrati omogoča globlje razumevanje 

svojega dela pa tudi dijaka, ki ga poučujejo. Vse to pa, če učitelji so angažirani, vodi v 

izboljšanje lastne pedagoške prakse.  
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3 Analiza študij primera na šolah 
 

3.1 Prikaz in analiza podatkov  na temo Reševanje konfliktnih situacij 
 

Z izbranimi primeri bomo skušali ugotoviti, kaj so učitelji prepoznali kot motnjo v njihovem 

pedagoškem procesu, kakšne vrste konfliktov so bile pogostejše ter kako so nanje reagirali 

učitelji in kako so se na reakcije odzvali dijaki. Vsi analizirani primeri so nastali na Centru 

biotehnike in turizma - GRM Novo mesto v času intenzivnejšega dela s skupino učiteljev. Spet 

je potrebno poudariti, da namen analize ni ocenjevanje dela učiteljev, njihovih zapisov in 

odzivanj, temveč opozoriti na postavke, ki so vredne dodatnih vsebinskih premislekov, 

izpostaviti probleme in dileme, ki se kažejo skozi vsebinsko obravnavo situacij in so neizogiben 

del poklicnega, pa tudi osebnostnega razvoja učitelja ter s tem ponuditi priložnost, da, kot smo 

zapisali v prejšnjem poglavju, dokumentacijo jemljemo kot možnost videti omejitve, ki jih 

lahko skozi sistematično in kritično refleksijo dela presežemo. 

 

3.1.1 Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo protokolov, ki smo jih pripravili za učitelje kot pomoč pri 

zapisovanju konfliktnih situacij (glej Prilogo 3 in 4). V prvi fazi smo skupaj z učitelji definirali 

prednostna področja, ki bi jih želeli spremljati, opredelili način dela ter zastavili cilje, ki jim 

bomo sledili.  

Kvalitativna spremljava je vključevala:     

o izobraževanje učiteljev (predavanja dr. Robija Krofliča na temo Šolska pravila in 

motenje pouka ter odzivanje na kršitve), 

o skupinske konzultacije ter refleksije z učitelji,   

o srečanja na aktivih, na katerih smo razčiščevali in poglabljali razumevanje različnih 

načinov odzivanja v konfliktnih situacijah, aktivne vloge učitelja ter predelovali teorijo, 

ki je bila učiteljem kot pomoč pri reševanju konfliktov in kritičnem opazovanju 

pedagoške prakse, 

o pisanje etnografskih zapisov – zapisovanje konfliktnih situacij,  

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_3.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_4.pdf
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o evalvacijski vprašalnik o spremenjenem dojemanju vloge učitelja in odzivanju na 

konfliktne situacije. 

 

 Za analizo smo izbrali etnografske zapise, ki so nastajali med našimi srečevanji. Po načelih 

kvalitativnega raziskovanja smo besedilo razčlenili na sestavne dele in tako dobili enote 

kodiranja. Enote smo uredili v smiselne zaključne dele besedila, oblikovali smo pojme, ki smo 

jih nato povezali med seboj in oblikovali kategorije (več glej Mesec 1998). Analizo podatkov 

smo zaključili z interpretacijo izpostavljenih kategorij (vrste konfliktov, reakcija učiteljev, 

odzivi dijaka, vloga učitelja), ki smo jo smiselno povezali z utemeljenimi strokovno 

teoretičnimi izhodišči.  

 

 Ključna vprašanja, ki smo jih v analizi dokumentacije (zapisov konfliktnih situacij) 

raziskovali: 

1. Kakšne vrste konfliktov se na šoli najpogosteje pojavljajo? 

2. Kako se učitelji odzivajo na konflikte?8 

3. Kako se odzivajo dijaki na reakcije učitelja? 

4. Kako učitelj opredeljuje svojo vlogo?   

 

3.1.2 Analiza podatkov 

 

Vrste konfliktov 

 

Skupno smo zbrali 59 zapisov konfliktnih situacij, na podlagi katerih smo najprej oblikovali 

splošne pojme, in sicer ugovarjanje, prerivanje, pretep, 'špricanje', mobiteli, klepetanje … te 

pojme smo nato združili v naslednje kategorije: neupoštevanje pravil, nespoštljiva 

komunikacija, motenje pouka ter fizično nasilje.  

 

Z namenom, da bolje osvetlimo, kakšne vrste konfliktov so učitelji zapisovali, bomo na kratko 

opisali, katere pojme smo umestili pod posamezno kategorijo. Pod kategorijo  neupoštevanje 

pravil šolskega reda spadajo pojmi: zamujanje, mobiteli, izostajanje, preobuvanje, hrana med 

                                                 
8 Tukaj smo bili posebej pozorni na načine argumentiranja in izbiro različnih vzgojno-disciplinskih pristopov. 
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poukom, kršitev dogovora, alkohol. Največ (9) zapisov se je nanašalo na problem 

neopravičenega izostajanja od pouka, 6 na nedovoljeno pitje alkohola v dijaškem domu ali 

stanje vinjenosti ob prihodu v šolo ali dom, 4 izpostavijo problem nedovoljene uporabe 

mobitelov med poukom, 2 primera opisujeta nedovoljeno prinašanje hrane k pouku in malico, 

2 se nanašata na problem preobuvanja pred vstopom v razred, 4 pa opisujejo problem kršitve 

dogovora, ki ga je dijak sprejel na podlagi razgovora z učitelji in ga nato ni uresničil 

(neizvajanje alternativnega ukrepa v VDC – centru, redno obiskovaje pouka, popravljanje 

ocene, kršitev dogovorov ob pogojnem napredovanju). Pod kategorijo motenja pouka smo 

razvrstili pojme: nezapisovanje, šolske potrebščine in »govorjenje po svoje«, klepetanje, 

neprimerno vedenje med poukom, neumestne pripombe. Tukaj je bilo največ (5) zapisov 

povezanih s klepetanjem, po dva pa sta se nanašala na druge oblike motenja. 

Kategorijo nespoštljiva komunikacija opredeljujejo naslednji pojmi: žaljenje, nestrpnost, 

kričanje, nespoštljive pripombe, odklonilen odnos do drugega, in ustrahovanje. Med njimi se 

dva konflikta, nanašata na žaljenje (»zafrkavanje, ki je bilo žaljivo za druge dijake«; »uporaba 

žaljivke na K…«), dva na nestrpnost do drugačnosti (»popisal šolsko klop z izrazi nestrpnosti 

do drugih narodov«, »čuti se diskriminirano, ker je Romkinja …«), štirje se nanašajo na kričanje 

(»dijak na hodniku kričal na profesorico, ki je dežurala … zahtevala da se preobuje«; »dijak 

se je nahajal v knjižnici s skupino drugih dijakov … poklicala sem ga … takoj je začel kričati, 

kaj je spet naredil, kaj je spet kriv«; … dijak je pil … drugi dan ga soočim … on: »Kdo vam je 

to povedal …«, s povišanim glasom«; »vzgojiteljica zahteva, da ji dijakinja izroči telefon – 

dijakinja pobesni in nadere  vzgojiteljico«), dva na odklonilen odnos do učitelja (dijak je 

učiteljici »rekel z izrazito odklonilnim in žaljivim odnosom, da je šola brezvezna«, »neprimerno 

ugovarjanje profesorici«), dva pa sta primera ustrahovanja (vzgojiteljica najde dijaka vinjenega  

v dijaškem domu … »naslednji dan me sooči, da ve kje sem doma, da imam lep avto …«; 

vzgojiteljica želi zaradi gostov preseliti enega dijaka v sobo s prostim ležiščem … »oba dijaka 

sta se uprla, da ga ne marata v sobo. Prihitela sta še dva iz sosednje sobe in me začela 

ustrahovati«). 

 Zadnja kategorija fizično nasilje pa vključuje fizično nasilje nad drugim ter poškodovanje 

šolskega inventarja. Šest je primerov, ki kažejo na fizično nasilje nad drugimi (»dijak vinjen 

meče hrano v učitelja«; uvajanj novincev … »sam ni nobenega uklofotal, sta pa bila zraven 

prisotna še dva dijaka, ki pa sta za neizpolnjevanje nalog nekaj dijakov tudi ukolofutala«;  
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»trije dijaki so izvajali nasilje nad novincem«; »več dijakov je bilo prisotnih, ko so dijaka 

nižjega letnika fizično nadlegovali«; »se dijaki prerivajo v času malice«; » dijak fizično napadel 

dijaka drugega oddelka in ga močno poškodoval«), trije primeri pa opisujejo poškodovanje 

šolskega inventarja, kar smo prav tako opredelili pod kategorijo nasilje (»dijaki razbili vrata v 

garderobi«; »dijaki vdrli v šolsko kolesarnico in vzeli kolesa«; »dijak je udaril po kuhinjski 

mapi in jo ukrivil«)9 

Dva primera nismo umestili v nobeno kategorijo.  

  

Kaj lahko ugotovimo na osnovi kategorizacije zapisov? 

 

Če izhajamo iz teorije socialnih domen, ki izpostavi ločnico med moralnimi in 

konvencionalnimi konflikti (glej poglavje 1.1.2), lahko vrste konfliktov analiziramo z vidika 

kršenja moralnih ali konvencionalnih zahtev10. Ugotovimo, da lahko konflikte, ki smo jih 

umestili pod kategorijo neupoštevanje pravil in motenje pouka (skupaj 36 zapisov) opredelimo 

kot konvencionalne konflikte, saj opisani odzivi dijaka sprva ne kažejo na povzročanje 

škodljivih posledic žrtvi ali poseganje v pravice in dostojanstvo posameznika ali socialne 

skupine. Opredelitvi moralnega  konflikta, kjer so v ospredju ravnanja, s katerim dijak 

prizadene drugega, mu škodi, pa ustreza kategorija nespoštljiva komunikacija in nasilno 

vedenje, pa je 21.  

Skozi občutljivo branje opisov situacij smo zaznali, da se pogosto konvencionalni konflikt 

prevesi tudi v moralnega, saj ko učitelji opozorijo na pomen upoštevanja pravila ali dogovorov, 

ki so jih sklenili z dijaki na osnovi prejšnjih kršitev, se dijaki pogosto odzovejo neustrezno, do 

učiteljev so v komunikaciji nespoštljivi in se pogosto niso pripravljeni odzivati na njihove 

pobude k pogovorom (Primer 1: »Šla sem po hodniku, ko je dijak kričal na profesorico. 

Opozorila ga je, da se mora preobut, le ta pa je začel kričati vpiti, jo pošiljati v…. poklicala 

sem ga, le-ta pa se ni takoj odzval…«; Primer 2: Dijak je bil z  drugo skupino v knjižnici in s 

                                                 
9 Pri razlagi nekaterih pojmov smo zaradi  lažjega razumevanja navedli dobesedne navedbe zapisov v poševnem 

tisku. 
10 Konvencionalne zahteve se nanašajo na oblikovanje socialnih navad znotraj posameznikovih družbenih 

področij, v našem primeru šole, razreda, dijaškega doma ter na sprejemanje zahtev in uresničevanje pričakovanj 

avtoritete učitelja. 

  Moralne zahteve pa regulirajo ravnanja, s katerim posameznik posega v dostojanstvo in dobrobit drugega ali 

socialne skupine (več o tem Kroflič 2012 – še ne objavljeno gradivo). 
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tem rušil večkratne dogovore o opravljanju šolskih obveznosti. Učiteljica ga pokliče, če lahko 

stopi z njo, dijak »takoj začne kričat … rekel, naj ga pustim pri miru in šel agresivno proti meni 

(učiteljici, op. av. P.Š.J)« ;Primer 3: Po večkratnih opozorilih učiteljice, da dijakinja pospravi 

telefon, ji nato vzgojiteljica telefon vzame, dijakinja pa pobesni, nadere učiteljico, se vede 

arogantno.).  

 

 

 

 

Posebej je potrebno izpostaviti tudi nedovoljeno rabo alkohola, ki sicer pomeni konvencionalni 

konflikt, pri katerem zahteve pomenijo zaščito dijakove dolgoročne dobrobiti, ki pa se je dijak 

v obdobju mladostništva pogosto ne zaveda. Hkrati pa nedovoljeno pitje alkohola spada pod 

splošno normativna načelo, o katerem se ni moč dogovarjati in ga prilagajati glede na različne 

poglede dijakov. Iz situacij je tudi razvidno, da učitelji vinjenost pogosto opisujejo v povezavi 

z nespoštljivim odnosom in agresivnimi odzivi (Primer: »Dijak je vinjen pri kosilu, meče hrano 

vame – koščke kruha, ko sem obrnjen stran.«; »Dijak pride v internat vinjen tako, da praktično 

ne more hoditi. Odziva z moje strani prvi dan ni bilo, ker je po preteklih izkušnjah tak dijak 

lahko zelo nevaren«), kar je pomembno izhodišče za razmislek, kako obsoditi dejanje in 

sankcioniranje pospremiti tudi z argumentacijo, ki lahko temelji na pomenu upoštevanja načela 

zavarovanja skupnosti, predvsem za primere, ko je alkohol vplival tudi na ogrožanje vzdušja v 

domu ter zlatega pravila etike. Prvo načelo pripisuje visok pomen skupnosti in dejanja presoja 

z vidika njihovega vpliva na skupnost. Dejanja, ki razdiralno vplivajo na občutek skupnosti, 

veljajo za neetična. Zlato pravilo etike pa v ospredje postavi načelo: 'Ne stori drugemu, kar ne 
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želiš, da bi drugi storil tebi.'" Uresničevanje tega načela od nas zahteva, da se postavimo v "kožo 

drugega",ter da presodimo, ali bi vsi ravnali na tak način in ali bi tako ravnanje lahko obveljalo 

kot pravilo. Tukaj že opozarjamo na pomen ustreznega odzivanja učitelja glede na razmislek, 

zakaj je dijak storil prekršek in kaj želimo z neko sankcijo doseči. Vsekakor pa nedovoljeno 

pitje alkohola in nespoštljivo, celo agresivno odzivanje pomeni hujšo kršitev, ki jo je potrebno 

resno obravnavati in pri obravnavi smiselno združevati tako uporabo formalnih ukrepov, ki jih 

spremlja ustrezna argumentacija in drugih alternativnih konceptov reševanja vzgojno-

disciplinske problematike. 

Glede na to, da je mnogo zapisov, ki govorijo o tem, da dijaki pravil institucije ne jemljejo 

ravno kot smiselnih (alkohol, mobiteli, neopravičeno izostajanje …), bi bilo smiselno 

razmišljati, kako vključiti dijake in se skupaj z njimi dogovoriti o nujnih konvencionalnih 

omejitvah zapisanih v šolskih pravilih, argumentacijo pa vezati na to, da določeno ravnanje 

povzroča motenje pedagoškega procesa in prinaša storilcu ali celi skupini dolgoročno škodljive 

posledice, čeprav v danem trenutku le-te niso vidne. Vsekakor pa je pomembno, da tudi pri 

uresničevanju šolskih pravil ter (ne)upoštevanju zahtev in pričakovanj učitelja (te se nanašajo 

predvsem na primere, ki opredeljujejo kategorijo motenje pouka) mislimo na pomembno 

razliko med poslušnostjo in upornostjo ter slednjo jemljemo kot »bistveno dimenzijo moralnega 

razvoja na individualni ravni in moralnega napredka na družbeni ravni« (Nucci 2008). Pravila, 

za katera ne najdemo ustreznega argumenta, se lahko izkažejo kot nepotrebna in jih je smiselno 

umakniti iz že tako širokega nabora postavk o dovoljenem in nedovoljenem, ki so zapisana v 

šolskih redih. 

  

Moralni konflikti kažejo, da bi bilo smiselno posebno pozornost nameniti pomenu spodbujanja 

avtentičnih, medosebno vpletenih odnosov z drugimi ter graditev kulture skupnosti, ki podpira 

njihove potrebe po pripadnosti in participaciji, kjer trpljenje (ali pa sreča) v nas prebudi več 

odgovornosti za spoštljiv in skrben odnos (glej Kroflič 2007, str. 67). Če izhajamo iz 

Levinasove etike obličja, je ravno obličje Drugega izvor naše etične zavesti in naše lastne 

subjektivnosti, zato njegova ranljivost od nas terja občutljiv in spoštljiv odnos, vendar pa 

opozori, da je potrebno nekatere oblike nasilja regulirati z »državnim aparatom«, torej s 

formalnimi pravili in zakoni, ki opredeljujejo pravice in meje dovoljenega v imenu zaščite 

odnosa do Obličja »[...] izvrševalec zla kliče k nasilju in nima več Obličja [...]  Obstaja določena 
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mera nasilja (povezanega s prepovedmi, op. av. P.Š.J.), ki je nujna v imenu pravičnosti (in mora 

biti regulirana z državnim aparatom). Toda na drugi strani, ravno v imenu odnosa do Obličja 

[...]  lahko govorimo o legitimnosti oziroma nelegitimnosti države [...]  Država, v kateri so 

medosebni odnosi onemogočeni, [...]  je totalitarna država.« (Levinas v Kroflič 2007, str. 67). 

Potrebno se je zavedati, da so vsaka šolska pravila in omejitve neke vrste "nasilja" nad dijaki. 

Vendar pa so, če dokažemo, da tista, ki ščitijo posameznika pred grobimi nasilnimi posegi 

drugih, pomenijo zaščito avtentičnih odnosov, nujna. Če tega ne moremo dokazati, jih je 

potrebno umakniti iz normativnega režima, saj niso nujna. 

Ko gre za hujše moralne prekrške (nasilje do novincev, fizični napad vrstnika) je pomembno, 

da kršitve s formalnega vidika ostro obsodimo, obsodbo pa vedno dodatno utemeljimo z 

induktivno argumentacijo in/ali z etičnimi načeli, hkrati pa neizpodbitne obsodbe dejanj 

podpremo tudi s pristopi spodbujanja prosocialnosti (induktivni pristop). 

 

Odzivi  učiteljev 

 

Kot smo opredelili že v teoretičnem uvodu (glej poglavje 1.1.2 in 1.1.3), je pri reagiranju na 

konflikte  pomembno, da učitelj najprej prisluhe storilcu in žrtvi in razmisli, zakaj je bilo neko 

dejanje storjeno. Na podlagi poznavanja različnih možnih načinov sankcioniranja in odzivanja 

razmisli, kaj bo z določenim načinom sankcioniranja dosegel, nato pa spremlja odziv dijaka.  

 Če smo v zgornjem poglavju konflikte analizirali z vidika teorije socialnih domen 

(konvencionalni in moralni), bomo tudi reakcije učiteljev vezali na to razdelitev. 

 

Po pregledu zapisov lahko pri konvencionalnih konfliktih izpostavimo naslednje odzive: 

učiteljev: 

• asertivni način argumentiranja, 

• obsodba ravnanja z etično argumentacijo, 

• usmerjanje z vprašanji in spodbudami, 

• delovni odnos ali soustvarjanje (Čačinovič Vogrinčič 2008), kjer svetovalna delavka, starši, 

razrednik in dijak, skupaj kot soustvarjalci razmišljajo in si prizadevajo razrešiti konflikt, 

• vpis v dnevnik, 

• pošiljanje iz razreda,  
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• začasni odvzem  predmetov, 

• izrekanje formalnega ali alternativnega ukrepa. 

 

 

Kratka interpretacija odzivov  

Pri odzivanju na konvencionalne konflikte so učitelji najpogosteje navajali pogovor, ki pa, kot 

je bilo možno razbrati iz zapisov, ni bil vedno dialoški, temveč je šlo bolj za enosmerno 

vrednotenje o prav in narobe (Primer: Dijak je motil pouk. Zapis učiteljice: »Z dijakom sem se 

pogovorila. Rekla sem mu, da ni prav, da …«).  Prav tako tudi pri poslušanju in usmerjanju 

dijakov, ki so ga navajali učitelji kot odziv na dijakovo neustrezno ravnanje, ne moremo nujno 

sklepati, da je šlo za dialoškost, saj je poslušanje lahko tudi pasivno in lahko hitro zaide v 

oblikovanje lastnih stališč, predsodkov ter ustvarjanje podobe drugega po meri naših predstav, 

iz katerih izhajajo naše usmeritve. S pogovorom so opredeljevali tudi odzive, kjer so se 

sklicevali na pravila (asertivni način postopanja) ali obsodili dejanja z ustrezno etično 

argumentacijo, kar pa je lahko dialoško samo, če v pogovoru učitelj terja, da dijak sam razmisli 

in pove, zakaj določenega dejanja ni mogoče uskladiti z določenim etičnim načelom. Kot zapiše 

Sidorkin je tudi samozavedanje rezultat dialoškega odnosa z drugim (glej Sidorkin 1999 v 

Stolnik 2010, str. 61). 

 Učitelji so pogosto navajali večkratno opozarjanje (Primer: Uporaba mobilnikov med poukom. 

Zapis učiteljice:»… na prvo opozorilo dijaki seveda mobilni telefon pospravijo v torbe, vendar 

ne mine pet minut, ko jih spet zasačim z mobiteli … moja reakcija je zopet opozorilo …«) in 

nato pogovor, ki so ga pospremili z asertivnim načinom argumentiranja, kjer dejanje obsodimo 

sklicujoč se na predhodno postavljeno pravilo in njegovo racionalno utemeljitev. Večinoma 

niso podali nobenih sankcij, včasih so (če je šlo za uporabo mobitelov) začasno odvzeli predmet 

ali pa so dijaka poslali iz razreda.  

Pogosto so se učitelji tudi sklicevali na pravilo, pri katerem niso podali nobene utemeljitve, 

temveč le izrazili opozorilo, da se ne sme, ker za to obstaja pravilo, ali pa so svoje ravnanje 

opravičili s pravilom brez argumentacije (Dijak je motil pouk. Učiteljica zapiše: »Zapisala sem 

ga v dnevnik, ker takšno ravnanje v razredu ne dovoljujemo.«). 

 V zapisih, ki so jih oddajali v drugi polovici naših srečanj, so učitelji pri opisu odziva pogosteje 

navajali pogovor, v katerem so učitelji obsodili neustrezno vedenje, pri tem pa obsodbo 
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pospremili tudi z ustreznimi etičnimi argumenti (Primer 1: Izostajanje od pouka. Učiteljica 

zapiše: »Skozi pogovor sem želela, da dijakinja razume, da ji manjkanje pri pouku škodi … 

povabila sem jo v razmislek, kaj pričakuje od sebe …« - načelo osebne zaščite karakterja (op.a.); 

Primer 2. Nemir, klepetanje, neumestne pripombe. In nato nadaljuje: »Rekla sem mu, da s 

svojim početjem moti pouk, da imajo učenci, ki se želijo učiti, pravico do situacije, ki jim to 

omogoča«, »… poklicala sem ga na pogovor po pouku in mu razložila, da to njegovo obnašanje 

škodi ne samo njemu pač pa tudi drugim dijakom, ki se želijo v šoli kaj naučiti.«; - načelo 

zavarovanja skupnosti (op.av. P.Š.J.).  

 

 

 

Pogosto so učitelji zapisali, da so pri pogovoru uporabljali jaz sporočila z namenom, da so želeli 

dijaku pokazati, da ga razumejo, da ga sprejemajo (Zapis učiteljice: »Z jaz sporočili sem mu 

skušala dopovedati tudi svoje doživljanje njegovega obnašanja«; »razumela sem njegovo 

nujno, da mora komunicirati s pomočjo mobilnika. Tu sem si pomagala z jaz sporočili«) in 

večinoma niso razmišljali o nadaljnjih načinih ukrepanja. Nekaj zapisov pa kaže na to, da so 

učitelji v dialogu usmerjali dijake k reflektiranju neustreznega vedenja  ter jim pomagali pri 

reševanju problema (spodaj zapisan tretji primer kaže na opisan način odzivanja).  

Neustreznemu dejanju večinoma ni sledila sankcija (Primer 1: Neumestne pripombe dijaka, 

učiteljica se z njim pogovori, ostalih sankcij ne uporabi z razlago: »Nisem ga kaznovala, pač 

pa sem v njegovo dobro preusmerila njegovo pozornost v pravo smer«; Primer 2: Dijakinja 

med uro uporablja mobitel, po večkratnem opozorilu sledi pogovor z dijakinjo, brez sankcije. 
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Učiteljica zapiše: »Kazni nisem uporabila, saj sem želela z njo izboljšati odnos.«), pri tem so 

sankcijo, vezano na formalni ukrep, smatrali kot nekoristno in opredeljevali pogovor kot 

zadostni način, ki doseže želen način delovanja (Primer: Dijak je pogosto motil pouk. Učiteljica 

navaja, da se je z njim že večkrat pogovorila, pri tem pa je uporabila "jaz" stavke, argumente o 

pomenu »znanja kot vrednoti«, ki jo zanemarja. Vzgojnega ukrepa ni uporabila, ker se ji ni zdel 

smiseln. Zapiše: »Vzgojnega ukrepa ne bom izrekla. Nadaljevala bom z razvojem spoštljivosti 

in rasti osebnega karakterja.«). Predvsem v primerih, ko gre za pogosto manjkanje dijakov pa 

se v zapisih pojavi tudi dvom o resnični realizaciji formalnih ukrepov (Primer 1: Dijak četrtega 

letnika je veliko manjkal, kar je bila zanj že utečena praksa preteklega leta, na katero pa po 

zapisu učiteljice prejšnji razrednik ni reagiral. Učiteljica se pogovori z dijakom ga "postavi pred 

dejstvo" da se bo striktno držala mej ur neopravičenih izostankov in ukrepov, ki sledijo do 

izključitve iz šole. Ob tem v oklepaju zapiše: »Vprašanje resnične realizacij.e«; Primer 2: 

Dijaki četrtega letnika veliko manjkajo,ne obiskujejo predmetov, ki niso maturitetni. 

Razredničarka se odziva na različne načine  (pogovor, vzpodbuda, kaznuje jih tudi z 

neopravičenimi urami), a formalnih ukrepov ne izreče … »Nisem jim podeljevala vzgojnih 

ukrepov, ker vem, da so zelo obremenjeni.«). Ko pa so izrekli formalni ukrep, iz zapisov ni 

razvidno, ali so ukrep povezali z ustrezno utemeljitvijo, razen pri posameznih primerih, ko 

učitelji zapišejo, da sta se z dijakom pogovorila in mu nato izrekla vzgojni ukrep. V primeru 

izreka alternativnih ukrepov pa so jih učitelji večinoma izrekli kot nadomestilo za formalni 

ukrep (tudi ko gre za hujše kršitve), izkazalo pa se je, da so še težave pri ustrezni izbiri ukrepov 

(glej spodaj zapisan primer 1). 

Pogosto se učitelji, predvsem pri reševanju težav povezanih z odsotnostjo, povezujejo s starši, 

socialno in svetovalno službo. V skupnih pogovorih (v katerih je poleg omenjenih udeležen 

tudi dijak, oziroma vsi vpleteni v konflikt) iščejo načine, kako bi rešili konflikt, razmišljajo o 

razlogih, pregledajo različne opcije, ki obstajajo. G. Čačinovič tak pristop imenuje delovni 

odnos ali soustvarjanje, saj so v takem odnosu vsi kot sodelavci, kot soustvarjalci v skupnem 

projektu, v katerem vsak prispeva svoj del k rešitvi (Čačinovič Vogrinčič 2008). 

 

 

 

Nekaj opozoril 
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• Večkratno opozarjanje brez ustreznega načina sankcioniranja ne prinese želenega učinka in 

učitelji morajo razmisliti, kaj želijo s ponavljanjem doseči.  

• Smiselno je opozorila pospremiti z ustrezno etično argumentacijo (sklicevanje na zlato 

pravilo, zaščito skupnosti ali zaščito osebne rasti karakterja), še posebej, če gre za 

konvencionalna pravila, ki ščitijo tudi dijakovo dolgoročno dobro (motenje pouka, 

"špricanje").   

• Ko gre za ponavljajoče kršitve določenih pravil se je potrebno vprašati, kako bi k razmisleku 

o konvencionalnih omejitvah vključili dijake (dijaška skupnost, debatiranje o smiselnosti 

pravil pri razrednih urah). Konvencija je stvar vseh udeleženih v situaciji, zato je pomembna 

razprava o tem, kaj je moteče in zakaj je nekaj moteče in kako lahko moteče vedenje ovira 

druge in dolgoročno tudi storilca samega. Smiselno je, da konvencionalne norme nastajajo 

kot posledica demokratičnega dialoga med dijaki in učitelji (med razrednimi urami, v 

sklopu dijaške skupnosti), pri tem se išče ukrepe ob kršitvi, ki so smiselni za večino dijakov 

in učiteljev ter se sprašuje tudi o možnih izjemah, ko je določeno dejanje vseeno smiselno 

tolerirati. Ko pa gre za statusne prepovedi na ravni države (kajenje, alkohol), se o tem ni 

moč pogajati. 

• Pri uporabi "jaz" sporočil je pomembno, da  lahko le-te ob nepravilni rabi postanejo tudi 

sredstvo za nadziranje, vzbujanje krivde in s tem izvajanje pritiska nad dijakom. Dijak lahko 

s tem, ko mu mi sporočamo, kaj in kako ga doživljamo, spremeni vedenje zaradi nas, ne pa 

zaradi osmislitve, vezane na okoliščine, v katerih je bilo dejanje neprimerno. Kroflič zapiše, 

da »učitelj lahko "jaz" sporočilo "zlorabi" za povečevanje moči vplivanja.« (Kroflič 2003, 

str. 376). 

• Ko smatramo, da je šlo za namerno dejanje in ko želimo poudariti, da na dijaka gledamo 

kot na odgovorno osebo, ki je zmožna regulirati svoje vedenje, je smiselno, da izrečemo  

ustrezen formalni ukrep, ob tem pa je nujno, da utemeljimo, zakaj ravnanje posameznika ni 

bilo dopustno. To je še posebej pomembno pri ponavljajočih se kršitvah in/oziroma kršitvah 

že sklenjenih dogovorov. 

• Pri alternativnem ukrepu je zelo pomembno, da dijak sam privoli v tovrsten način 

sankcioniranja, ob izbiri načina pa je potrebno upoštevati, kakšna sankcija bi prinesla 

najboljši učinek na žrtev in storilca. 
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• Prizadevanje za ohranjanje dobrih odnosov lahko dijaki začutijo tudi kot izraz paternalizma 

in se prizadevanje za (po)moč lahko prevesi v doživljanje (pre)moči, kar zelo nazorno 

pokaže primer, ko je učiteljica dijakinji, ki se ni naučila snovi, čeprav je bila napovedana 

za spraševanje, ponudila pomoč pri učenju. Dijakinja je pomoč zavrnila z vprašanjem »Ali 

mislim, da se ni sama sposobna naučiti.« (glej Guggenbühl-Craig 1997). S tem opozorimo 

tudi na problematičnost uporabe terapevtskih tehnik (pogovor, svetovanje), ki lahko 

posameznika izpostavijo kot nebogljenega, odvisnega in neodgovornega. 

• Upiranje uveljavitvi določenih konvencionalnih pravil je mnogokrat posledica tega, da jih 

dijaki razumejo kot nedopustno poseganje v njihove osebne izbire in svobodo. Poleg tega 

je upiranje (na ustrezno kulturen način) urjenje zavzemanja za lastne pravice, na drugi strani 

pa preizkus učitelja, ali je sposoben ustrezno braniti smiselnost določene prepovedi in ali si 

upa pri postavljanju konvencionalnih omejitev stopiti v demokratičen dialog z dijaki. 

Argumentiran upor je torej pomemben element moralnega razvoja posameznika. 

 

 

Pri moralnih prekrških so bili odzivi učiteljev naslednji: 

• asertivni način discipliniranja, 

• obtožba dejanja z argumentacijo, 

• poslušanje in usmerjanje z vprašanji, 

• iskanje »krivca«, 

• ne  reagiranje, 

• elementi, ki kažejo na induktivni način reševanja, 

• izrekanje formalnega ali alternativnega ukrepa, 

 

Kratka interpretacija odzivov 

 

Tudi pri moralnih konfliktih učitelji najpogosteje zapišejo, da so se s storilcem pogovorili. 

Zaradi pomanjkljivih zapisov, v katerih ni jasno zapisane strukture pogovora, lahko na podlagi 

nadaljnjih vprašanj, ki so usmerjala učitelje k razmislekom o konfliktu, sklepamo, kam so 

peljali pogovor, kakšen je bil namen pogovora in kakšna je bila vloga učitelja v njem.  Pri 

obsodbi ravnanj, ki so povezana z nespoštljivim odnosom do drugega, učitelji redko posežejo 
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po induktivni logiki reševanja. Zaznali smo dva primera, ki zajemata elemente induktivnega 

načina postopanja (Primer: Na hodniku dijak kriči na učiteljico, ker je od njega zahtevala, da 

se preobuje. Druga učiteljica, ki je opazila konflikt, pokliče dijaka na pogovor, v katerem 

izpostavi pomen razmisleka o dejanju in iskanje rešitve. Učiteljica zapiše pogovor: »Mi lahko 

razložiš, kaj se je dogajalo … kako razumeš situacijo … vprašala sem ga, kako bi poravnal 

škodo.« Dijak se je šel učiteljici opravičiti, ki je sprejela njegovo opravičilo,  hkrati pa se je 

vključil v svetovanje.). Učitelji še vedno najpogosteje obsojajo moralne konflikte z argumenti, 

ki zajemajo splošno sklicevanje in opredeljevanje etičnih načel (Strikov model etične 

argumentacije) ali asertivni način argumentacije, ne pa argumentacijo, ki bi problematičnost 

ravnanja povezala s stisko drugega, kar lahko kaže na to, da učitelji ne prepoznajo razlike med 

različnimi strukturami odzivanja, ko gre za moralne ali konvencionalne konflikte (Primer: Dijak 

je popisal šolsko klop kot izraz nestrpnosti do oseb drugih narodnosti. Učiteljica zahteva, da 

pobriše klop, dijak zavrne, zato jo pobriše sama,  nato pa mu razloži, da: »To ni pravi način 

komuniciranja in da izražanje nestrpnosti ni utemeljeno.«). 

Pogosto so učitelji pri razgovorih z dijaki vključevali starše ali/in svetovalno službo, kar kaže 

na prizadevanje učiteljev, da na konflikt pogleda iz različnih plati in išče različne načine 

reševanja. V enem od primerov je iz zapisa razvidno, da so v reševanje vključili tudi žrtev 

(Primer: Dijaki so v dijaškem domu izvajali nasilje nad novincem; vzgojiteljica je z dijaki 

opravila razgovor in predlagala ukor vzgojitelja: »Žrtev se je strinjala, da so dijaki 

kaznovani.«).  

Pri hujših kršitvah, vezanih na nasilno vedenje do drugega, so večinoma izrekli formalne ali 

alternativne ukrepe in jih pospremili s pogovorom (ni pa iz situacij razvidno, za kakšno vrsto 

utemeljevanja je šlo), razen v dveh primerih, ki kažeta na neusklajeno delovanje med učiteljem, 

ki je bil žrtev konflikta, in razrednikom (Primer 1: Dijak je bil vinjen v učilnici in je učitelja na 

skrivaj obmetaval s koščki kruha. Učitelj zapiše: »Predlagal sem ukrep, a ga dijakov vzgojitelj 

ni izrekel.«; Primer 2: »Dijak je ujet vinjen, skriva dokaze, naslednji dan me sooči, da ve, kje 

sem doma, da imam lep avto … kazni ni, vzgojitelj je ne da.«). Ta primera kažeta tudi na 

problem spoštljivega odnosa in avtoritete učitelja ter neodreagiranja neposredno v situaciji.  

Učitelja sta zapisala tudi primera, v katerih se izpostavi vprašanje smiselnosti iskanja krivca 

oziroma sankcioniranje celotne skupine, če posameznik (storilec) ne bi bil odkrit (Primer: V 

mapi dijaka je bila ob imenu učiteljice zapisana žaljivka K… Zapis učiteljice: »Vprašala sem, 
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kdo je to naredil. Samo pogledali so se in bili tiho. Pozvala sem jih naj se pogovorijo in povedo, 

kdo je to naredil, sicer bo cela skupina trpela posledice« - dijaki niso izdali storilca in tudi 

sankcioniranja ni bilo). Formalno izrekanje eksemplarne kazni ni dovoljeno, če ob tem ne 

podamo argumentacije, zakaj je prav, da se storilec dejanja razkrije in šele s tem argumentom 

nagovorimo sošolce, da povedo, kdo je storilec ali pa celo storilca prepričamo, da se javi sam. 

Sicer lahko situacijo zaključimo samo z načelnim pogovorom o nedopustnosti določenega 

ravnanja. V primeru se kaže tudi problematičnost neuresničevanja obljub.  

Učitelji v nobenem primeru niso uporabili mediacije, v kateri mediator zagotovi, da vpleteni v 

konflikt neovirano povejo svojo zgodbo, kako so videli in doživeli konfliktno situacijo in z 

vprašanji spodbudi vpletene, da razmišljajo, kako bi situacijo razrešili. Je pa nekaj primerov, 

kjer bi bila mediacija smiseln način reševanja (Primer 1: Učiteljica pride v razred in opazi 

učenki, ki sta besneli drug na drugo. Pristopi k njima in ju prosi, da ji pojasnita razlog za njuno 

jezo. Prva učenka pove, da se čuti diskriminirana, ker je Romkinja, ker je druga učenka izdala, 

njeno ime, ko jo je prejšnjo uro učiteljica hotela vpisati v dnevnik. Učiteljica pokaže  

pripravljenost prisluhniti zgodbi in možnost, da so vsi slišani, nato pa je iz zapisa razvidno, da 

namesto vprašanj, ki bi dijakinje usmerila k iskanju rešitve, uporabi utemeljevanje in izpostavi 

pomen njenega pogleda: »Razložila sem, da je šlo verjetno za velik nesporazum. Povedala sem, 

da spoštujem vse ljudi, ne glede na njihovo pripadnost, pomembno je le, da se trudijo za 

vrednote, kot so znanje, sodelovanje in sprejemanje drugih.«; Primer 2: Dijaki so pri uvajanju 

novincev le-te ob neizpolnjevanju ukazov (peti himno, delati sklece) oklofutali. En dijak jih je 

klical iz sobe, dva pa sta izvrševala "ukrep". Učitelj se je z vsemi dijaki pogovoril in predlagal 

ukor oddelčnega učiteljskega zbora za dijaka, ki sta pretepala, ter alternativni ukrep za dijaka, 

ki ni izvajal fizičnega nasilja – dijak naj bi popravil sedežno garnituro v skupnem dnevnem 

prostoru pri fantih. Učitelj ob koncu zapiše: »Ostali dijaki skupine poudarjajo, da se takim 

sploh ne bi smelo nuditi alternativnih ukrepov.« - v tem primeru bi bilo smiselno, da bi 

poudarjanje spoštljivega odnosa izpostavili tudi z mediacijo, kjer bi soočili tako storilca in 

žrtev.  

 

Nekaj opozoril 

• Pri moralnem konfliktu, kjer je prizadeta bližnja oseba ali socialna skupina,  je smiselno, da 

se odzovemo tako, da jasno obsodimo dejanja ter se usmerimo na posledice dejanja s tem, 
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da pokažemo na stisko, ki jo je naše dejanje povzročilo žrtvi, ko pa gre za konvencionalni 

konflikt, je nujno, da posežemo po argumentaciji s pomočjo predpostavljenih moralnih 

vrednot oziroma načel, ki nas opozarjajo na dolgoročno nezaželene situacije, ki bi se 

zgodile, če bi nadaljevali z določenim ravnanjem oziroma če bi vsi ravnali na tak način.  

• Moralne zahteve, ki zadevajo ravnanja, s katerimi lahko vzgajana oseba neposredno 

prizadene bližnjo osebo oziroma škodi socialni skupini ali materialnemu okolju, v katerem 

deluje (Turiel 2004), je potrebno z vzgojnimi ukrepi jasno podpreti, kršitve pa brezpogojno 

označiti kot nedopustne. 

• Zavedati se moramo, da večina srednješolcev razume in sprejema obsodbo kršitve moralne 

norme ((ne)upravičeno nasprotujejo predvsem uveljavitvi določenih konvencionalnih 

pravil), še posebej, če jih z induktivno logiko opozorimo na opazovanje konkretnih posledic 

dejanja in jim dopustimo (brez naših dodatnih razlag), da sami odkrijejo, zakaj je bilo 

dejanje v konkretni situaciji neprimerno. Formalni ukrep se praviloma izreka kot skrajno 

sredstvo, ko drugi ukrepi ne pomagajo oziroma za hujše kršitve (nasilje, alkohol, grožnje, 

ustrahovanje), alternativne ukrepe pa uporabimo pred formalnimi ali tudi skupaj s 

formalnimi ukrepi, ne pa namesto njih. 

• Pri izbiri alternative smo pozorni na to, s kakšno dejavnostjo lahko zagotovimo ustrezno 

povračilo škode žrtvi, hkrati pa storilec lahko krepi svoje šibke prosocialne in moralne 

zmožnosti (npr. pomoč vrstniku). 

• Uporaba mediacije je smiselna pri reševanju medosebnih konfliktov, ko storilec mora 

poslušati zgodbo žrtve, v njem se prebudi emocionalni distres kot osnova prosocialne 

motivacije (sočutje, empatična krivda), nato skupaj z žrtvijo išče način, kako povrniti 

nastalo škodo. 
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Primeri,  vredni dodatnega razmisleka in primeri dobrih praks 

 

Primer 1: 

V dijaškem domu je dijakinja kršila nočni mir in red. Gledala je televizijo še ob 1.20, še ob 2.30 

pa je bil ropot v njeni sobi. Naslednji dan sva imeli daljši pogovor o kršitvi. 

Ker je bil to prvi prekršek, sem se dogovorila z dijakinjo za alternativni ukrep (namesto 

opomina – čiščenje vhoda v domu, pobiranje smeti in čiščenje hodnika). To je dijakinja z 

veseljem sprejela in vestno opravljala (kasneje so se prekrški še nadaljevali).  

 

Primer smo izpostavili z namenom, da opozorimo na razmislek, ki je potreben pri opredelitvi 

alternativnega ukrepa. Učiteljica je sicer smatrala, da bo glede na to, da je šlo za prvo kršitev, 

restitucija kot alternativni ukrep dosegla ustrezni učinek, vendar pa se je pred izbiro vsebine 

ukrepa potrebno vprašati kako bomo z izbranim ukrepom vplivali na spremembo osebnostne 

naravnanosti storilca. Pri restituciji, kot delu induktivne logike reševanja vzgojno-disciplinskih 

situacij, je pomembno, da ko v konfliktu nastopi žrtev, razmišljamo, kako bi storilec žrtvi 

poravnal nastalo škodo. Pri dejanju, kjer storjena napaka ne prizadane neposredno drugega v 

odnosu, pa je smiselno, da izbiro poravnave posledic vežemo na, dejavnosti, kjer bi dijak v 

sodelovanju z drugimi  razvijal tiste večine, ki so mu umanjkale, ko je prišlo do storjene napake. 

Glede na to, da je dijakinja s kršitvami nadaljevala, je možno sklepati, da izbran način 

poravnave za dijakinjo ni imel dolgoročnega učinka. Mogoče je dijakinja ukrep sprejela kot 

»dobro« alternativo, v kateri sama uživa?  

 

Primer 2: 

Dijak je fizično napadel dijaka drugega oddelka in ga močno poškodoval (dijak je bil operiran 

in nekaj dni v bolnišnici). Z dijakom, ki je povzročil incident, so bili opravljeni pogovori pri 

svetovalni delavki, ravnateljici, prisotni so bili tudi starši (oče). Dijak je dejanje obžaloval, sam 

je priznal, da je hitre jeze. V razredu so sošolci dijaka označili kot nemotečega, vendar včasih 

hitro odreagira na situacijo. Dijak do incidenta ni storil nobenih hujših prekrškov. Dijak se je 

opravičil staršem poškodovanega. Tudi njegovi starši so obžalovali dogodek in se opravičili. 

Za dijaka smo najprej predlagali vzgojni ukrep: pogojna izključitev, ki pa na učiteljskem zboru 

ni bil izglasovan. Nato smo se odločili, da izrečemo alternativni ukrep, ki ga je dijak sprejel. 
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Ponudili smo mu: delo z uporabniki delovnega centra NM. Dijak je moral v centru opraviti 50 

ur – to je že opravil. Na šoli pa se mora vključiti v skupino prostovoljcev.  

Mislim, da je dijak z alternativnim ukrepom pridobil na osebni rasti. Sam je povedal, da je bilo 

to za njega »težje«, kot če bi dobil vzgojni ukrep.  

 

Primer kaže na pozitivni učinek alternativnega ukrepa, ki je bil izbran zaradi neizglasovanja 

formalnega. Iz primera sicer ni razvidno, ali se je žrtev strinjala s takšnim ukrepom, so pa 

učitelji na skupnih srečanjih povedali, da se je vedenje dijaka po izvajanju alternativnega ukrepa 

spremenilo, da še vedno ostaja vključen v skupino prostovoljcev. Izjava dijaka kaže na to, da 

je izbrana kazen od dijaka zahtevala napor in razmisleke o posledicah svojega početja in da 

lahko osebnostne spremembe (boljša kontrola izbruhov jeze) dosežemo tudi z nudenjem 

pomoči drugim osebam in ne zgolj z načrtnimi treningi socialnih veščin, ki so običajna – in ne 

vedno učinkovita – metoda terapevtske dela. 

 

Primer 3: 

Učenec je bil med šolskimi urami popolnoma nezainteresiran za delo. Skupaj s še dvema so 

imeli med urami svoj pogovor. S tem so motili moje delo in delo sošolcev. Nekajkrat sem se na 

to odzvala med urami in jim povedala, da s pogovorom motijo delo ostalih. Njihov komentar je 

bil, da se nihče ne pritožuje.  

Odločila sem se, da bom to reševala s pogovorom z vsakim učencem posebej. S pogovorom sem 

odlašala, ker sem bila prepričana, da tega ne morem narediti mimogrede. 

Za pomoč sem prosila svetovalno delavko, ker nisem bila prepričana, da bom lahko sama vodila 

ta pogovor. 

Učenca sem povabila na pogovor brez kakšne razlage. Mislim, da je pogovor tekel po konceptu 

"Aktivno poslušanje". 

Led pogovora je prebila svetovalna delavka. Učenec je povedal, kako se počuti med urami v 

razredu, kaj mu je zanimivo, kaj ga dolgočasi. Da se boji, kaj bo imel junija. Na vprašanje, kaj 

ga je strah, je rekel, da bo imel popravni izpit. Na vprašanje: V čem je problem, da tega že zdaj 

ne bi rešil, je odgovoril, da se ne more zbrati pri učenju. Pa spet vprašanje: Ali se bo junija 

lažje zbral? Ugotavlja, da še težje. Vprašala sem ga, kaj bi mu pomagalo, da bi se že zdaj naučil 

potrebne vsebine. Odgovoril je, da bi s pomočjo nalog, ki sem jih obljubila zadnjo uro, to snov 
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lažje predelal in se naučil. Naloge bo poskusil rešiti do petka. Ob koncu tedna bo delo zunaj in 

bo imel slabo vest, če bo ostal doma ob knjigi. Želela sem, da to še malo pojasni. Pojasnil je, 

da se težko zbere in se pogosto zgodi, da pri učenju zaspi. Tako ne bi nič naredil, medtem ko bi 

drugi delali zunaj.  

Vprašala sem ga, ali bi mu bilo v pomoč, da v petek zjutraj skupaj pregledava rešene naloge in 

mu pojasnim, česar ne bo znal rešiti. Odgovoril je, da pride dovolj zgodaj, da ima čas. Vprašal 

me je, kje me počaka. Povedala sem mu, da pred kabinetom.  

 

 

 

 

Primer kaže občutljiv odziv učiteljice, ki je izrazila željo prisluhniti dijaku in razumeti njegov 

pogled na težavo. Namesto sodb ali ustvarjanja odgovorov, ker bi dijak le nemo poslušal in bil 

pasiven,  je učiteljica z  vprašanji odpirala prostor in omogočila dijaku, da je slišan in mu 

pomagala, da razmisli o izvoru njegovih težav, možnih načinih reševanja. Pri tem mu je  

ponudila tudi pomoč. Iz primera ni razvidno, kako je potekal nadaljnji razplet dogodkov – Je 

dijak prišel na učno pomoč? Kako je po pogovoru deloval v razredu? Opisan dogodek pa kaže 

na pomen občutljivosti učitelja, ki je pripravljen vstopiti v spoštljiv odnos z dijakom in mu 

prisluhniti, hkrati pa vidi poslušanje tudi kot priložnost za reflektiranje lastne pedagoške prakse. 

Ali kot zapiše Rinaldijeva: »Poslušanje je predpostavka vsakega vzgojnega odnosa […]. Torej 

poslušanje kot 'kontekst poslušanja', kjer se posameznik uči poslušanja in pripovedovanja, kjer 
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se posamezniki počutijo upravičene, da predstavijo svoje teorije in ponudijo svoje interpretacije 

posameznega vprašanja.« (Rinaldi 2006, str. 65-66) 

 

Refleksije učiteljev  

 

V tem poglavju bomo podali še analizo refleksij, ki so jih učitelji zapisali ob koncu 

usposabljanja. V njih so učitelji razmišljali o spremembah, ki so jih zaznali pri sebi po zaključku 

usposabljanja in se nanašajo na dojemanje svoje vloge v pedagoškem procesu, spremembe v 

načinu odzivanja na konflikte, osebnostne spremembe in spremembe pri dijakih (glej Prilogo 

7).  

Učitelji so izpostavili, da so postali bolj občutljivi v odnosih z dijaki, da se trudijo odreagirati 

pravi čas, pri tem pa jim je pomembno spoznanje, da niso oni tisti, ki se morajo odločati namesto 

njih in prevzeti vso težo konfliktov nase. Konflikte so pričeli pojmovati kot priložnost za učenje, 

tako zase kot za .   

 

»[…] v učilnici nikakor nisem sama, tako tudi nisem sama odgovorna za vsa dogajanja med 

poukom. Poleg tega sem ugotovila, da ne morem odgovarjati namesto dijakov, namesto njih 

sprejemati odločitev, jim polagati besed v usta in se odločati namesto njih.« (iz refleksije 

učiteljice) 

 

»Sedaj vidim, da je moja aktivna vloga zelo pomembna, pomembno je, da pravi čas odreagiram 

in da sem občutljiva v odnosih, da pravi čas ugotovim za kakšen konflikt gre, kaj je v ozadju in 

da dam dijaku tudi vedeti, kaj povzroča njegovo dejanje meni in ostalim npr. sošolcem. 

Pomembno je, da razmišljam o dijaku, da ga skušam pripraviti do tega, da sam opiše situacijo 

in da jo potem skupaj razrešiva […] V interakcijah se poizkušam spomniti oz. delovati po 

smernicah za refleksijo in si sproti zastavljati vprašanja, kar je v konkretni situaciji lahko zelo 

težko, ker takšno delovanje še ni postala vsakdanja rutina.« (iz refleksije učiteljice) 

 

»Pred usposabljanjem sem se strogo držala vseh šolskih pravil, kar pa ni vedno vodilo v 

efektivno reševanje konfliktov […]. Veliko je konfliktov na ravni šole, ki jih moramo najprej 

razrešiti učitelji med seboj in nato skupno delovati. Po usposabljanju so bili moji odzivi bolj 

premišljeni. V primerih, ko sem si vzela več časa za posameznega dijaka oz. najin odnos se je 

konflikt dokaj hitro ̋ razrešil˝, medtem ko se je pri situacijah, kjer sem zaradi pomanjkanja časa 

situacijo obravnavala bolj površno, se pravi, da se nisem v miru pogovorila z dijakom in 

poizkušala izvedeti več o njegovem ravnanju, ponavadi konflikt ponovil.« (iz refleksije 

učiteljice) 

 

Zapisali so, da so pri sebi opazili tudi osebnostne spremembe; postali so bolj mirni, odprti za 

sprejemanje različnih pogledov, pri reševanju konfliktov pa čutijo večjo suverenost. 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_7.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_7.pdf
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»Velika osebnostna sprememba pri meni je, da sedaj ločim dijaka od njegovih dejanj. Ni nujno 

nekdo slab, če ga polomi in obratno ni vedno dober tisti, ki daje vtis pridnega dijaka. Zavedam 

se, da za vsakim dejanjem stoji vrsta situacij, ki so vodile do dejanja. Da ima vsak zakaj svoj 

zato in te je treba poiskati.« (iz refleksije učiteljice) 

 

»Skozi takšno obliko usposabljanja (kot nam je bila ponujena) je nemogoče, da človek ne bi pri 

sebi spremljal, opazil, zaznaval spremembe na osebnostnem področju. Situacije še manj 

vrednotim zgolj iz svojih zornih kotov, v kolikor jih, pa ne delam sama zaključkov ampak 

povabim k soustvarjanju dijake, zaposlene.« (iz refleksije učiteljice) 

 

 

Tudi pri dijakih so zaznali nekaj sprememb – predvsem presenečenje, da se nekdo ukvarja z 

njimi in pripravljenost vstopiti v pogovor. 

 

»Bistvenih sprememb nisem zaznala. Mogoče začetno nelagodje pri dijakih, ki jim ni bilo jasno, 

zakaj se želi nekdo ukvarjati z njimi. V stilu, napiši mi kazen in me pusti pri miru.« (iz refleksije 

učiteljice) 

 

»… raje prihajajo, odkrito povedo, da jim je všeč, ker imajo možnost povedati svoje mnenje, 

niso potisnjeni v kot, so bolj sproščeni v pogovoru, raje sodelujejo, se bolj držijo naših skupnih 

dogovorov, lažje uresničujejo svoje želje in ideje, v negotovosti pridejo povedat dileme …« (iz 

refleksije učiteljice) 

 

 

Sklepne ugotovitve 

 

Iz analize konfliktnih situacij je razvidno, da učitelji še imajo težave pri ločevanju 

konvencionalnih in moralnih konfliktov. V obeh primerih izpostavijo pogovor kot najpogostejši 

način odzivanja. Je pa zaznati, sploh v zapisih, ki so jih oddajali v zadnjih delih srečanja, da so 

poskušali v pogovorih tudi utemeljevati kršitve na podlagi etične argumentacije ali pa so res 

prisluhnili zgodbi dijaka, ki jim ima nekaj povedati, redko pa so uporabili elemente 

induktivnega disciplinskega pristopa ali mediacije, ki bi glede na posamezne opise konfliktov 

lahko predstavljala smiseln način reševanja. Razlog temu lahko pripišemo dejstvu, da so učitelji 

šele skozi naša usposabljanja spoznavali pomen tovrstnih možnih načinov reševanja in vsaka 

novost potrebuje tudi čas, za premislek in udejanjanje.  

Problem je, da so zapisi, kljub temu, da smo v drugem protokolu (glej Priloga 4) posebej 

razdelali vprašanja vezana na vlogo učitelja, način ukrepanja in premislek o učinku ukrepa na 

dijaka, zelo skopi, strukture pogovorov niso zapisane, tudi argumentacije so slabe. Zato je težko 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_4.pdf
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poglobljeno analizirati odzive učiteljev, dojemanje njihove vloge, še posebej pa odzive dijakov, 

saj niso dovolj kontinuirano spremljali njihovih nadaljnjih reakcij in sprememb, ki bi se lahko 

pokazale. Hkrati pa naj to služi tudi kot opozorilo o pomenu natančnega in poglobljenega 

vodenja pedagoške dokumentacije, saj z njo učitelj lahko spremlja učinke svojega dela in razvoj 

dijakovega vedenja in delovanja. 

Zelo spodbudo je, da je skupina sodelujočih učiteljev pokazala izjemno pripravljenost za delo. 

Na skupnih srečanjih so se zelo resno in zavzeto odzivali na naše kritične komentarje, ki so jih 

usmerjali k vnovičnim razmislekom in poglabljanjem, pripravljeni so bili na študij teoretičnih 

konceptov, ki je terjal napor in stalno prespraševanje o tem, kaj počnejo, kako bi lahko drugače, 

kakšna je njihova vloga, za kaj si prizadevajo pri dijakih … Za del učiteljev je bil tovrsten način 

dela prenaporen in žal niso bili z nami do konca, drugi del pa je vztrajal  in vsekakor je to 

vplivalo na zavedanje in spreminjanje njihovih implicitnih shem ter razvoj novih veščin, kar 

kažejo tudi njihove zaključne refleksije. 

 

Če v teh dveh letih ni prišlo do bistvenih sprememb v šolski klimi, je to zato, ker se  vzgojnega 

režima ne da spreminjati s posameznimi učitelji, saj reševanje konfliktov zahteva doslednost, 

pravičnost in enotnost ukrepanja. To pa terja skupno dogovarjanje o smiselnih pravilih 

(so)bivanja, hkrati pa od vseh občutljive odzive na kršitve, še posebej, ko te zadevajo 

dostojanstvo in dobrobit posameznika.  
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3.2 Prikaz in analiza podatkov na temo vzgojni projekti 
 

 

V poglavju bomo analizirali primere vzgojnih projektov, ki so nastali na različnih šolah 

Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Namen analize ni ocenjevanje dela učiteljev, njihovih 

zapisov in odzivanj, temveč opozoriti na primere dobre prakse kot tiste, ki lahko angažirajo za 

opisan način dela, hkrati pa podati opažanja, ki so vredna dodatnih vsebinskih premislekov, 

izpostaviti probleme in dileme, če hočemo v šole uspešno vpeljati koncept vzgoje karakterja.  

 

Na šoli je v zadnji tretjini šolskega leta 2011/12 potekalo osem vzgojnih projektov (vsebino 

projektov glej v poglavju Opis dela z učitelji, Primeri vzgojnih projektov), ki so jih učitelji 

povezali z vsebino pouka in aktualizirali glede na problematiko posameznega razreda. Učitelji, 

ki so poučevali isti razred, so se pri vsebinski izvedbi povezali, nekaj projektov pa je potekalo 

zgolj pri enem predmetu. Do vsebinskih povezav je prišlo pri naslednjih predmetih: slovenščina 

in družboslovje; naravoslovje in praktični pouk; naravoslovje, družboslovje in praktični pouk. 

Projekt  je potekal še pri pouku računalništva in pri urah učne pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami.  
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Podatke smo zbirali in obdelovali na podlagi načrtov, ki so nam jih pošiljali učitelji in so jih 

pripravljali po predlogi (glej Priloga 2) ter refleksij, ki so jih prav tako po predlogi (glej Priloga 

5) pripravili učitelji po vsaki izvedeni dejavnosti.  

Spremljava je vključevala še: 

• izobraževanja učiteljev, 

• skupna opredelitev tem vzgojnih projektov na podlagi problematike, ki so jo 

izpostavljali učitelji, 

• sprotne povratne informacije na izdelane načrte in individualne konzultacije s 

posameznimi učitelji, 

• delovna srečanja na aktivih, na katerih smo poglabljali teorijo, reflektirali izvedene 

dejavnosti, prednostno vlogo učitelja in iskali načine izvedbe projekta pri pouku, 

upoštevajoč aktivno vlogo dijaka, ki ima možnost sooblikovanja izvedbenega načrta, 

• evalvacija učiteljev o izvedenih aktivnostih vključujoč morebitne spremembe, 

• evalvacija dijakov o izvedenih aktivnostih vključujoč morebitne spremembe, 

• pri analizi se bomo osredotočili na,  

• upoštevanje smernic pet stopenjske logike načrtovanja, 

• upoštevanje konceptov, ki bi krepili mladostnikovo prosocialno naravnanost in moralno 

občutljivost, 

• vnašanje vsebin s področja umetnosti v vse predmete. 

 

V analizi ne bomo opisovali vseh vzgojnih projektov. Z izpostavitvijo posameznih primerov 

dobrih praks, bomo pokazali na doseganje ciljev posameznega kriterija. Preko primerov bomo 

opozorili  tudi na pasti in nevarnosti oziroma neskladje s cilji, ki se pri načrtovanju in izvedbi 

pojavljajo.  

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_2.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_5.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_5.pdf
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3.2.1 Analiza Primerov 

 

Opredelitev osnovne problematike in ciljev vzgojnih projektov 

 

Učitelji so dobro prepoznali problematiko, ki se pojavlja na šoli. Kar nekaj časa pa smo 

potrebovali, da smo definirali problem, ki smo ga želeli preko konceptov, ki jih vzgojni projekti 

predvidevajo, preseči oziroma ozavestiti. Skupno oblikovano idejo smo večkrat spreminjali in 

iskali način, kako jo bodo učitelji preko vzgojnih projektov skušali ozavestiti z dijaki (razredna 

ura, praktični pouk, bivanje v naravi, kulturni dan, pri sami uri znotraj učne snovi – več o tem 

bomo spregovorili v nadaljevanju). Vzgojne teme so izhajale iz naslednjih opredelitev: 

drugačnost povezana s prehrano; drugačnost povezana s posebnimi potrebami; drugačnost 

povezana z nacionalnostjo; razvijanje občutljivosti do sošolcev, predvsem šibkejših; drugačnost 

glede na različne glasbe, ki jih poslušajo dijaki. Naslovi vzgojnih tem, ki so se iz opisane 

opredelitve oblikovali so bili: 'Raznolikost v prehrani', 'Vsi smo pomembni in občutljivi', 

'Podobni smo si, pa vendar drugačni', 'Več glav več ve', 'Kdo smo mi, kako se vidimo?', Vsi 

smo pomembni in občutljivi, Poslušamo različne glasbe. 

Pri načrtovanju vsebin so se pojavljale težave z opredelitvijo cilja, ki bi ga želeli preko vsebine 

realizirati. Cilji so bili preveč abstraktni, niso se nanašali na predstavljeno problematiko in 

posledično tudi niso predvidevali kaj bi želeli pri dijakih, glede na specifično problematiko, 

doseči. Prav tako so izključili aktivno participacijo dijaka pri načrtovanju vsebin vzgojnih 

projektov. Ponekod so se cilji premalo dotikali vzgojne ravni in bili preveč opredeljeni zgolj 

kot učni cilji (npr. dijaki razumejo pomen prehrane za zdravje organizma, ocenjujejo ustreznost 

oz. neustreznost različnih načinov prehranjevanja, seznanijo se z različnimi zvrstmi glasbe …), 

iz njih niso bile izpeljane dejavnosti, ki bi dopuščale odprtost glede na pobude, interese in želje 

dijakov. Prav tako je bila v samih načrtih nejasno opredeljena vloga učitelja in dijaka in v 

povezavi s tem tudi ni bilo možno ugotoviti in videti, kaj bi želeli s posameznimi dejavnostmi 

doseči. 

V procesu dela z učitelji smo iskali povezave med cilji in dejavnostmi in učitelje opozarjali na 

pomen soodvisnosti. Počasi smo presegali naravnanost k iskanju učnih ciljev in glede na 

tematiko opredelili tudi vzgojne, ki naj bi jim učitelji, preko izvedbe dejavnosti z učenci, v 

procesu vzgojnega projekta sledili.  

PRVI KORAK 
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Pri načrtovanju prvega koraka, katerega namen je angažirati, šokirati, razjeziti ali 

prebuditi/motivirati dijaka za raziskovanje določene vsebine, teme …, so učitelji iskali različne 

načine, da bi dejavnosti izpeljali na čim bolj neklasičen način. Pri tem smo jih spodbujali, da 

dijakom ponudijo različne vstopne poti (glasba, film, ogled razstave, izlet, ples, predstava, 

hrana, predmeti, ipd.), ki dajejo možnost različnih interpretacij in ne vsiljujejo že vnaprejšnjih 

moralnih standardov, sodb, pravil, pač pa začnejo z »občutkom, ki je odprt do vsakega 

individualnega položaja posameznika v medsebojno povezanem svetu razlik« (Kroflič in 

Kratsborn 2006, str. 156).  

Učitelji so poskušali dejavnosti smiselno vključevati v učne načrte izvedbe snovi, ki so jo v 

tistem času obravnavali pri posameznem predmetu. Tako so na primer pri družboslovju 

spoznavanje držav sveta povezali s spoznavanjem samega sebe in drugih sošolcev preko igre z 

indijanskimi kartami. V nadaljevanju so dijaki prinašali glasbo, fotografije, filme predmete iz 

držav iz katerih prihajajo (v razredu je kar nekaj dijakov, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije) 

in vse to predstavili drugim, znotraj razreda, ter dovolili komentarje na predstavitve, 

doživljanje, zapisovali so svoje občutke ob doživljanju glasbe iz drugih držav ipd.  

 

1. primer (indijanske karte) 

 

Pri družboslovju je učiteljica temo spoznavanja različnih držav začela s spoznavanjem sebe in 

drugega. Dejavnost je izvedla preko igre z indijanskimi kartami11. Dijaki preko vlečenja 

indijanskih kart, na katerih so zapisane določene osebnostne kvalitete, ki posameznika 

nagovarjajo, katero lastnost naj aktivira, spoznavali samega sebe in drugega. Ugotavljali so ali 

so določene kvalitete pri posamezniku razvite, kaj potrebuje, da jih bo razvil, primerjali svoje 

kvalitete z drugimi. Iz refleksije učitelja je možno razbrati, da so dijaki vsebino vzeli zelo resno. 

Aktivno so poslušali drug drugega, bili spoštljivi in se tudi empatično odzivali na morebitne 

zadrege in komentarje.Nekaj primerov komentarjev dijakov: »To kar tu piše pa jaz res 

potrebujem.«; »Wauuu  kako me je zadelo.«; »Ja res, to je tvoja lastnost.«  

                                                 
11 Igra z indijanskimi kartami je igra, pri kateri igralci vlečejo karte na katerih so zapisane osebnostne kvalitete. 

Ko igralec potegne karto z eno zapisano osebnostno kvaliteto se zamisli, če pri njem je razvita ta kvaliteta, kako 

se kaže, oziroma, kaj potrebuje da bi jo razvil. Karte temeljijo na starodavni indijanski modrosti in so oblikovane 

za krepitev zavedanja kozmičnih sil in njihovega vpliva na življenjsko pot posameznika. (Vir: http://www.to-je-

to.net/index.asp?action=view&gID=7&pID=597&cID=0 ) 

http://www.to-je-to.net/index.asp?action=view&gID=7&pID=597&cID=0
http://www.to-je-to.net/index.asp?action=view&gID=7&pID=597&cID=0
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Dijaki so dejavnost, s katero jim je bilo omogočeno globlje spoznavanje sebe in preko tega 

krepitev moralne občutljivosti, vzeli zelo odgovorno in zares. Učiteljica je v refleksiji zapisala, 

da so dijaki po končani dejavnosti prihajali k njej in želeli z njo govoriti o sebi… »odprli so se, 

ter prišli na dan s svojimi težavami. Isti dijaki so prihajali k meni tudi naslednje dni in 

komentirali: 'Sem preizkusil kar je pisalo na karti in sem nehal bit igralec, sem prišel na dan z 

resnico in res deluje. S punco sva spet skupaj.' Nek drugi dijak, ki med poukom ne sledi, ne 

posluša navodil, nima zvezkov, tudi v šoli v naravi ni spoštoval navodil glede pospravljanja…. 

je prišel po uri k meni in rekel: ״Profesorica, to kar je pisalo na karti, zame drži, vse je res״. 

Tudi kasneje v razredu, se je njegovo vedenje spremenilo.« (iz refleksije učiteljice).  

Zgodilo se je celo, da  so dijaki po igri z indijanskimi kartami medse sprejeli fanta, ki so ga celo 

leto izločali, bil je tarča zasmehovanja in zbadanja. Po možnosti, ki jo je dobil, da  je sebe in 

svojo državo predstavil drugim dijakom, so ga dijaki začeli gledati v drugačni luči. V refleksiji 

učiteljica zapiše: »Pred kratkim je prišel ves navdušen k meni, ker so ga sošolci sprejeli medse. 

Sošolci komentirajo, da niso oni nič drugačni, da se je on spremenil in se vključil v skupino. Ta 

sprememba je bila nenadna. Opazila sem da se tudi med seboj na drug način pogovarjajo, so 

prijazni z njim in tudi med njimi ni več toliko zbadanja.« (iz refleksije učiteljice). Da so se ti 

momenti lahko zgodili, je bilo potrebno, da je učiteljica, ki se je odločila za izvedbo te 

dejavnosti, najprej dobro poznala dijake, v nadaljevanju pa predvidela situacije, zagotovila 

varno in pravično okolje, se za zgodbe dijakov iskreno zanimala in jim bila pripravljena nuditi 

tudi potrebno oporo. Iz primerov lahko tudi razberemo, da se učiteljica ni posluževala 

klasičnega koncepta razlaganja vrednot, pač pa je zagotovila možnost vstopanja v stike z 

drugimi preko spoznavanja drugega ob indijanskih kartah, hkrati pa se je do dijakov vedla zelo 

spoštljivo. 

 

2. primer (skupno poslušanje glasbe posameznih dijakov) 

 

Drugi dober primer vključevanja dijaka in zagotavljanja spoznavanja preko medosebnih 

odnosov, krepitve socialne skupnosti hkrati pa omogočanja izstopanja, ter spoštljivega pogleda 

na dijaka se kaže pri praktičnem pouku. Tukaj učitelj zaradi specifike predmeta v začetku ni 

iskal povezave z učno snovjo (povezavo je kasneje našel, kar je vidno iz analize PRVEGA 

PRIMERA četrtega koraka). Usmeril se je zgolj na oblikovanje pravičnega in varnega okolja, 
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razvoja občutka pripadnosti ter sprejemanja drugačnosti oz. svobodne izbire. , Pod cilj je 

zapisal: »Cilj dejavnosti je, da dijaki dajo iz ušes slušalke in skupaj s sošolci prisluhnejo glasbi. 

Na ta način izstopijo iz svojega sveta, ki ga ustvarijo preko poslušanja glasbe in se zavejo, da 

so del skupine. Seznanijo se z različnimi zvrstmi glasbe in postanejo pozorni na to, kaj posluša 

njihov sošolec. Pri njih se prebudi občutljivost glede drugačnosti, ki je povezana s poslušanjem 

različne glasbe.« (iz refleksije učitelja). Kako je potekala dejavnost pri uri lahko preberemo v 

refleksiji učitelja: »Dijake sem spodbudil k temu, da so v šolo prinesli glasbo, ki jo radi 

poslušajo. Dogovorili smo se, da bomo glasbo poslušali ob tem ko delamo izdelke po 

zastavljenem programu. Najprej so prinesli glasbo iz bivše Jugoslavije, nato metal, rock, pop. 

Klasike ni prinesel nihče, narodno zabavno glasbo pa je prinesel en dijak. Izstopal je fant, ki 

prihaja iz Srbije in je prinesel srbsko narodno zabavno glasbo. Najprej smo začeli poslušati 

metal glasbo, ker je imela največ oboževalcev. Vsak je vrtel svojo glasbo približno 30 minut. 

Poslušali smo vse zvrsti. Ob glasbi smo izdelovali izdelke, ki jih imamo v programu.« (iz 

refleksije učitelja)  

Dijaki so se na dejavnost odzvali zelo pozitivno, praksa jim je postala bolj zanimiva, bolj so 

mirni in angažirani . Postali so občutljivi na interese svojih sošolcev, vstopali so v odnose in se 

zavedali neke skupnosti, ki ji pripadajo. Zapisano potrjujeta refleksija učitelja in dijaka. 

Učiteljica pravi: »Glasba je zelo dobro vplivala na sam potek dela. Dijaki so bili bolj umirjeni 

in začeli so se pogovarjati med seboj. Večina pogovorov se je gibala okrog glasbe. Slušalke so 

pospravili v torbe sami, saj jih je zanimalo, kaj sošolec najraje posluša... Opazil sem, kako so 

se preko glasbe tudi bolj povezali med seboj in z večjim veseljem delali pri praksi. Menim, da 

so bile spremembe pri dijakih povezane s tem, da je imel vsak dijak priložnost da predstavi 

svojo glasbo, da pove, zakaj jo posluša in kaj mu ta glasba nudi. Predstavitev drugih so sprejeli 

zato, ker jih je zanimalo, kakšno glasbo poslušajo ostali sošolci in zakaj jo poslušajo. Tako so 

dijaki prisluhnili tudi drugi glasbi ne samo svoji.« (iz refleksije učitelja). Dijak je zapisal: 

»Najbolj mi je všeč, da lahko pri praksi poslušamo glasbo. Upam, da bo tako tudi ostalo. Se mi 

tudi zdi, da sem postal bolj toleranten do drugih stilov glasbe in sem se bolj povezal s sošolci.« 

(iz refleksije dijaka). Zgodilo se je, da sta dijaka, ki prej sploh nista prenašala balkanske glasbe, 

se do nje vedla zelo nespoštljivo in stereotipno (učitelj v refleksiji zapiše, da zaradi ne 

sprejemanja vsega kar prihaja iz držav bivše Jugoslavije), ob predstavitvi le-te in povezavi z 

konkretno osebo, ob daljšem poslušanju, nad njo postala celo navdušena. 
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Poslušanje različne glasbe, ki so jo prinašali dijaki k uram praktičnega pouka 

 

 

3. primer (opazovanje mimoidočih na mestnem trgu) 

 

Primer se je zgodil pri uri slovenščine, kjer je bil razlog za izvedbo vzgojnega projekta 

zaznavanje neobčutljivosti dijakov do drugega, predvsem šibkejših sošolcev. Primer kaže na 

odmik od tradicionalnega načina pouka. Učiteljica je dijake, z namenom angažiranja za temo 

drugačnosti, odpeljala na mestni trg, kjer so opazovali mimoidoče. Njen cilj je bil, da se 

poskusijo vživeti v neznančeva čustva, doživljanje, odkriti vzroke za določeno vedenje na 

podlagi drže, hoje, obnašanja, obleke. Opazovanje na mestnem trgu je bilo izhodišče za 

opazovanje sošolcev in izboljšanju komunikacije v razredu ter krepitev občutljivosti. Njen 

namen je bil, da bi se dijaki prek opazovanja čustev drugih ljudi in vživljanja začeli zavedati 

svojih čustev in svojega odzivanja na določena čustva. Iz refleksije učiteljice ni razvidno, če je 

bil cilj dosežen, lahko pa zasledimo, da so dijaki kot pozitivno vzeli izkušnjo izven šole, »Všeč 

jim je bilo, da se je nekaj dogajalo zunaj šole, v mestu, sprememba je bila zanje dobrodošla in 

še bi jo ponovili.« (iz refleksije učiteljice).  
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Opazovanje mimoidočih na mestnem trgu in zapisovanje videnja njihovih razpoloženj, občutkov, vedenja… 

 

1. primer (gledališka predstava Ostržek) 

 

Na tem mestu bomo izpostavili še načrtovani primer, ki ni bil realiziran. Učitelji so preko 

zgodbe o Ostržku želeli dijake nagovoriti na temo drugačnosti in jo preko gledališke igre, za 

katero bi izbrali posamezne dijake, vezati na situacije v razredu. Scenarij za igro bi napisala 

učiteljica, sceno pa bi izdelali dijaki pri praktičnem pouku. Igro bi na zaključni prireditvi 

predstavili celotnemu kolektivu šole, povabili pa bi še otroke s posebnimi potrebami iz drugih 

institucij. Prvi korak je predvideval branje zgodbe o Ostržku in preko tega seznanjanje oz. 

vživljanje z drugačnostjo.  

Primer kaže na problem, ki že v začetni fazi izključuje dijaka iz načrtovanja, hkrati pa ne 

predvidi njegovih interesov, potreb in starosti. V nadaljevanju onemogoča aktivno participacijo 

vseh dijakov, saj bi le nekaj dijakov lahko sodelovalo v igri in še ti bi bili izbrani s strani 

učiteljev. Na tem mestu bi radi opozorili na nujnost osebne vpletenosti dijaka v situacije in 

dogodke, ki vzpodbudijo prosocialna čustva, empatijo. Osebna vpletenost je možna tudi preko 

branja zgodbe, ki pa naj bralca šokira in odpira nadaljnja vprašanja, išče odgovore, dopušča 

različne interpretacije in vživljanja. Iz tega razloga se mora učitelj pri iskanju vsebin odzivati 

na interese dijakov, v nadaljevanju pa dopuščati in spodbujati njihove zgodbe, povezave, 

dileme, konflikte (kar že napisan scenarij za igro zagotovo ne predvideva). Kot možno 

hipotetično izpeljavo, do katere bi načrtovan primer lahko pripeljal, naj opozorimo še na 

nevarnost, da bi učitelj zgodbo in igro uporabil kot moralko oziroma predstavitev njegovega 



 

 

 

 

 

 

66 

 

pogleda na situacije, ki se v razredu dogajajo, izključujoč dijaka iz same zgodbe. Tak način pa 

pomeni korak nazaj od našega poudarjanja krepitve osebne odgovornosti mladostnika, saj 

postavlja učitelja v vlogo razlagalca in zgleda vrednotne usmerjenosti (glej Kroflič 2007). Prav 

tako je potrebno opozoriti na prisotnost otrok s posebnimi potrebami iz drugih institucij oz. se 

vprašati zakaj želimo, da se nam pri ogledu igre pridružijo. Je dovolj, da so ti otroci, če želimo 

ustvariti inkluzivno skupnost, zgolj tam? Kdaj aktivno participirati? Se obnašamo 

paternalistično? Kaj pomeni srečanje z obličjem drugega kot drugačnega?  na kar nas ob 

navajanju načina, da se zavemo svoje drugačnosti opozarja Levinas (glej Kroflič 2007). 

 

DRUGI KORAK 

 

Pri načrtovanju drugega koraka, katerega namen je pridobivanje znanja preko besed, znakov 

(glasba), podob (gib, fotografija, film…) so učitelji imeli težave z zagotovitvijo široke palete 

virov pridobivanja informacij. Posluževali so se tradicionalnih, kot so internet, knjige, 

predavanje, PPT, ipd. V nadaljevanju so tudi dijaki svoje predstavitve pripravljali z uporabo 

klasičnih metod. V refleksijah ni bilo zaznati večje angažiranosti, ki bi jo dijaki v tem koraku 

pokazali. Opozorimo naj na nujnost spodbujanja dijakov s strani učitelja za različne medije 

raziskovanja, pred tem pa je potrebno, da po principih sinhronizacijske didaktike, učitelji  sami 

raziščejo široko paleto možnosti, ki jih ta način načrtovanja predvideva. 

Ob dodatni spodbudi, refleksiji in definiranju vloge učitelja, sta se pojavila primera, ki 

omogočata izstop iz klasičnega iskanja informacij in seznanjanja z določeno tematiko. Enega 

bomo v nadaljevanju opisali. 

 

1. primer (spoznavanje držav preko glasbe) 

 

Pri pouku družboslovja je učiteljica dijake spodbudila, da so države spoznavali preko glasbe, 

ob uporabi tibetanske sklede. Učiteljica je v razred prinesla tibetansko skledo in z njo začela 

ustvarjati nenavadne zvoke. Le ti so dijake sprva presenetili in izvali komentarje kot so: »Smo 

v cerkvi? So to so zvonovi? Wauuu, to je dobro.« (iz refleksije učiteljice). V nadaljevanju, ko 

jim je učiteljica skledo približala in dala tudi njim, da ustvarjajo, pa so se »popolnoma umirili, 

in bili pripravljeni in odprti za zaznavanje globljih občutkov« (iz refleksije učiteljice). Kasneje 
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so se usmerili na spoznavanje držav. S pomočjo tibetanske sklede so sami iskali zvoke in 

melodijo, ki bi predstavljala specifiko posameznih držav. Dijaki so se s posebnostmi, 

zanimivostmi in drugačnostjo držav seznanjali tudi preko predmetov, fotografij, filma, glasbe… 

Predstavitve so pripravili dijaki, ki so prihajali iz drugih držav ali pa so do spoznavanja 

določene države izkazali poseben interes. Da je dejavnost in opisan način dela dijake motiviral, 

kaže izjava enega dijaka: »Meni je bilo fajn, ko smo pri družboslovju s pomočjo slik spoznavali 

različnost Evrope. Se mi zdi, da sem si na tak način bolje zapomnil. Za ene države prej sploh 

nisem še slišal, npr. za Moldavijo, kaj šele, da bi kaj vedel o njej. Tudi glasba različnih držav 

je bila zelo zanimiva. Pri Nemčiji sem se najprej spomnil na Komisarja Reksa in na Oktoberfest, 

pri Španiji na lepe ženske, pri čokoladi Milka se nismo mogli zediniti, ali je švicarska ali 

avstrijska ali nemška… Res je bilo zelo zabavno.«  (iz refleksije dijaka). 

 

     

Ustvarjanje zvoka s pomočjo tibetanske sklede 

 

 

TRETJI KORAK 

 

Tretji korak predvideva dialoškost ter razvijanje odnosne ravni in pripoznanja. Zgodile naj bi 

se predstavitve in izmenjave idej v dialogu z drugimi. Cilj tega koraka je razvijanje odnosne 

ravni ter pozitivno pripoznanje različnih individualnih pogledov, stališč in doživljanja skupne 

teme proučevanja.  

Učitelji so se potrudili poiskati goste, ki so prišli v razred in dijakom predstavili različne 

vsebine, navezujoč se na tematiko, ki so jo obravnavali.  
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1. primer (obisk muslimanke v razredu) 

 

Dijake, ki so spoznavali različne države, je obiskala Slovenka, ki je živela v Iranu in je poročena 

z muslimanom. Dijaki so obisk sprejeli zelo pozitivno. Iz evalvacije dijaka lahko razberemo, 

da je cilj koraka bil dosežen. Dijaki so preko poslušanja zgodbe ustvarili nove teorije, se zavedal 

stereotipa in spremenil pogled: »Fajn mi je bila predstavitev islama. Sem videl, da tudi drugim, 

ker so vsi tiho poslušali in ni bil džumbus kot ponavadi. Zdaj mi tudi sošolec musliman ne deluje 

več tako čudaško.« (z evalvacije dijaka). »Najbolj se spomnim indijanskih kart in predstavitve 

islamske kulture. Oboje je bilo zelo zanimivo, drugačno. Se mi zdi, da zdaj drugače gledam na 

muslimane.« (iz izjave dijaka). 

 

 

 

Obisk muslimanke v razredu 

 

 

 

2. primer (obisk presnojedca v razredu) 

 

Dijake razreda, v katerem so se preko različnih prehranjevalnih navad ukvarjali z drugačnostjo 

je, obiskal presnojedec in jim pripovedoval o svojem načinu življenja, sebi... Učiteljica v 

refleksiji zapiše: »Presenečena sem bila, da so dijaki tako pozorno sledili razlagi in da so se z 

velikim zanimanjem vključili v pogovor z gostom. Večina dijakov, tudi dijak, ki je v drugem 

koraku izjavil, da so taki ljudje nenormalni, je postavljala zanimiva vprašanja. Mislim, da je 
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tudi pri dijaku, ki je bil na začetku zelo negativno nastrojen,  prišlo do spremembe v njegovem 

razmišljanju. Menim, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj so dijaki preko osebe, ki je v 

prehranjevanju drugačna kot oni spoznali, da presnojedec  ni samo  povsem »normalen«, 

ampak  tudi zelo zanimiva oseba  in da se od njega lahko veliko naučijo.« (iz refleksije 

učiteljice). Iz refleksije je razbrati, kako je dijake angažiral avtentičen stik z osebo ob soočenju 

z njegovo zgodbo. Presnojedec ni bil več abstraktna oseba, ki se ji posmehujejo, ugotovili so, 

da je oseba, ki živi zanimivo življenje,  kljub temu, da je drugačen zaradi načina prehranjevanja. 

Dijak je spremenil stališče, morda presegel stereotip, ki ga je imel o presnojedcih ter dobil 

možnost novega pogleda.  

 

 

ČETRTI KORAK 

 

V četrtem koraku so dijaki aktivni, na čim bolj ustvarjalen in kreativen način pripravljajo 

dejavnosti in materiale za poročanje o temi. Dijaki se izražajo na različne načine. Učitelje smo 

pripravljali, da bi spodbujali dijake za izražanje preko umetnosti. Pri tem je pomembno 

zavedanje, da umetnost ne predstavlja zgolj nekaj prijetnega, ko dijaki nekaj "ustvarja", pač pa 

jo moramo postaviti v središče samega koncepta učenja (glej Moos v Kroflič 2011a). Preko 

umetnosti se dijak lahko izrazi v jezikih, ki mu jih verbalizacija ne omogoča, vstopa v zgodbe, 

katerih sam morda ne bi nikoli doživel, razmišlja o življenjskih vprašanjih ter jih preko lastne 

umetniške refleksije naredi vidne in s tem omogoča refleksije drugega, ki jih sprožajo njegove 

upodobitve, porajanje novih vprašanj, interpretacij ipd. Skozi analizo primerov ugotovimo, da 

je prav tukaj polje, na katerem je potrebno v šolskem prostoru še intenzivno delati z učitelji. 

Dejavnosti, ki so se izvajale v tem koraku, so bile preveč klasične (plakati, izdelava brošure …) 

ali pa niso predvidele povezave z prejšnjo izvedbo vsebine oziroma so bile preveč usmerjene 

na pripravo obnove za zaključno prireditev in v tem kontekstu niso izpostavljale vidika 

posameznika. So se pa pojavili tudi primeri, ki kažejo na možnost izpeljave na način, ki ga 

korak predvideva, naj predstavimo enega, ki se je zgodil pri praktičnem pouku, kjer so se 

ukvarjali s spoznavanjem sebe in drugega preko glasbe.  

 

1. primer (skulpture, ki predstavljajo določeno glasbeno zvrst) 
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Dejavnost je potekala v okviru vzgojnega projekta Poslušamo različne glasbe, v katerem so se 

preko glasbe, ki jo poslušajo dijaki senzibilizirali za različnost med seboj. Dejavnost so povezali 

z učnim ciljem predmeta, ki predvideva, da dijak spozna proces ustvarjanja in nekaj ustvari iz 

kovine.  

Cilj dejavnosti je bil izražanje in dojemanje glasbe preko skulptur, ki so jih izdelali pri 

praktičnem pouku. Pri tem so se povezali v skupine in preko dogovarjanja skupaj iskali načrt 

izdelave za predstavitev posamezne zvrsti glasbe oziroma svojega doživljanja le-te. V refleksiji 

učitelja lahko ob branju izjav dijakov zasledimo, da so v dejavnosti uživali, posebej ker so 

ustvarjali glede na svoja občutenja, videnja …: »Takšen način dela mi je zelo všeč, ker si sami 

izberemo delo, ki ga bomo opravljali.« »Tu pride v poštev moja kreativnost.« Učitelj je v 

refleksiji zapisal: »Dijaki, so bili s samim potekom dela in s svojo izbiro izdelka zelo zadovoljni. 

Na vse skupaj je slabo vplival le čas izdelave, ker ga nismo imeli dovolj na voljo. Glede 

skupinske dinamike se je delo zelo spremenilo. Dijaki so z veseljem prijeli za delo. Med seboj 

so se veliko pogovarjali. Čutiti je bilo veliko predanost do dela, ki so ga opravljali. Dijaki so 

na delo gledali drugače, saj so si ga sami zastavili.« 

 

      

Oblikovanje skulptur iz kovine, ki predstavljajo določeno glasbeno zvrst 

 

 

 

PETI KORAK 
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Peti korak je bil izpeljan na način klasične predstavitve projekta (razstava s plakati, ki 

predstavljajo proces preko fotografij in kratkih opisov dejavnosti, izdelki, ki so jih v procesu 

ustvarili dijaki, opis projekta s strani učitelja), ki je bila zelo estetsko in vsebinsko dovršena, 

manjkala pa je vpletenost dijakov. Na zaključku so pokazali film , ki so ga zmontirali dijaki pri 

pouku računalništva in je prikazoval proces izvedbe vseh osmih projektov. Dijaki so sami 

zbirali material za film, nekatere dejavnosti so sami posneli ali fotografirali in tako bili posredno 

vključeni v vsebino projektov. Vzdušje na prireditvi je bilo dokaj pasivno, s strani dijakov ni 

bilo čutiti nobene angažiranosti ali želje povedati ali pokazati, kaj so v projektih počeli, kar 

posledično tudi ni spodbudilo zanimanja drugih dijakov. Delno lahko razlog pripišemo času v 

katerem je zaključek potekal (prireditev se je dogajala zadnji dan šolskega leta, ko so dijaki že 

bili z mislimi na počitnicah), delno daljši odsotnosti dijakov po izvedbi četrtega koraka in pred 

zaključno prireditvijo (bili so na redni praksi). Vsekakor pa je smiselno, da si učitelji zaradi 

lastne refleksije odgovorijo na naslednja vprašanja: Komu je bila prireditev in razstava 

namenjena? Kaj so imeli od zaključka dijaki, kateri cilj ste zasledovali ob pripravljanju le tega? 

Ali je zaključek oz. razstava dijake spodbudila za nadaljnja sodelovanja? Kako bi lahko 

zaključek poživeli? Ko učitelji odgovarjajo na zastavljena vprašanja, ob tem ne smemo pozabiti, 

da je cilj petega koraka kooperativnost oz. družbeni angažma – vstop v odnos z drugimi, širšim 

okoljem  
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Skupna ocena  

 

Vzgojni projekti na šoli so potekali na način velike angažiranosti učiteljev, ki so iskali drugačne 

načine in poti za izvedbo posameznih dejavnosti in pri tem pokazali velik interes za 

izobraževanje in vpeljevanje vzgojnih tem v prakso. Večja zastopanost izvedbe vsebin se je 

pokazala pri predmetih družboslovja, so se pa pojavili dobri primeri tudi pri strokovnih 

predmetih in splošnem pouku naravoslovja. Pri splošnih predmetih (družboslovje, slovenščina, 

naravoslovje) so vsebino projekta in s tem izpostavljeno problematiko, ki so jo želeli preko 

projektov ozavestiti ali preseči, lažje povezali z učno snovjo. Pri strokovnih predmetih 

(praktični pouk, računalništvo) pa so s snovjo oz. učnimi cilji povezali posamezne faze projekta. 

Preko izvedbe se je izkazalo, da so pri strokovnih predmetih, hitreje našli način, da so med 

urami lahko obravnavali zgolj projektne vsebine. 

 

Težave in ovire 

 

Težave in ovire, ki so se pri samem vpeljevanju vzgojnih projektov v šolo pojavljale so bile 

naslednje: 

• Ukvarjanje s podrobnimi učnimi cilji, ki jim morajo učitelji slediti in zaradi katerih je 

včasih težje najti povezave z drugimi predmeti. Učitelji so obremenjeni s katalogi 

znanjain učnimi cilji, ki jih morajo v okviru posameznih predmetov realizirati, kar je 

pokazatelj njihove uspešnosti. Ne vidijo pa možnosti povezav med redno učno snovjo 

in vsebinami z vzgojno problematiko. 

• Izpolnjevanje včasih nesmiselne birokracije povzroči, da učitelji vsako dodatno zahtevo 

po dokumentiranju  občutijo kot obremenjujočo. Težave so se pojavljale glede 

doslednosti samega zapisovanja in dokumentiranja procesa. Učitelji so načrte, ki so jih 

pripravljali in nam pošiljali po izdelani matrici, videli zgolj kot še en potreben papir, ki 

ga morajo napisati. Iz tega razloga shema ni bila dovolj jasna in tudi sami niso znali 

razložiti in predvideti smiselne povezave med tem kaj želijo doseči in izvedbo. Težave 

so se pojavljale tudi pri zapisih refleksij, ki so bile preveč opisne narave, v smislu 

obnove. Učitelji so premalo izpostavljali in reflektirali svojo vlogo in videnje, 

razmišljanje. Premalo je bilo konkretizacije glede doseganja oz. nedoseganja ciljev, 
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zapisov o odzivih dijakov, beleženja dialogov oziroma njihovih izjav, ki so kazale odnos 

do teme Drugačnost ali pa se vezali na spremembo stališča, vedenja, ravnanja, odnosa 

dijakov ... 

• Pojavljale so se čisto organizacijske težave, ko smo z učitelji iskali prostor za izvedbo 

vzgojnih projektov, saj jih v učnih načrtih nimajo predvidenih. Ob načrtovanju vsebin 

smo veliko časa porabili zato, da so učitelji našli načine, kako vsebine projekta povezati 

z aktualno učno snovjo.  

• Težave pri vključevanju dijakov tudi v faze načrtovanja projekta. 

• Opiranje na klasične oblike poučevanja kar ovira ustvarjalnost in ne angažira dijaka. V 

fazah korakov, ki predvidevata iskanje znanja, informacij in ustvarjalnost bi bilo 

potrebno več poudarka dati vrednosti umetniške izkušnje 

• Težave so se pojavile ob sami pripravi zaključka, saj so bili dijaki pred njim kar nekaj 

časa na praksi. Na prireditvi niso aktivno sodelovali. 

 

Pozitivni učinki 

 

Kljub težavam pa iz primerov dobre prakse, ki smo jih preko analize izpostavili, vidimo, da je 

opisan način dela možen in prinaša rezultate. Naj omenimo zgolj nekatere: 

 

• Ob podpori in sugestijah so se učitelji odprli za iskanje različnih načinov osvajanja 

vsebine, iskali so različne vstopne poti in neklasične oblike poučevanja (izkušnja na 

mestnem trgu, učenje preko glasbe, izražanje nekega občutka, videnja preko skulpture, 

obisk muslimanke in presnojedca v razredu). 

• Pojavili so se primeri, ko so dijaki ob osebno zavzetem učitelju, ki je zmogel zagotoviti 

varno in pravično okolje ter dal možnost vstopanju v odnose, razvili občutek 

pripadnosti, se zavedali določenih stereotipov, spremenili pogled, postali spoštljivi (glej 

primer pri praktičnem pouku, družboslovju, naravoslovju). 

 

Naj zaključimo, da se način dela, ki smo ga uvajali na šoli splača. Učitelje smo popeljali v nove 

vsebinske koncepte in koncepte načrtovanja in se v nekaterih trenutkih morda celo šli zelo 

premišljeno eksperimentiranje na področju vzgoje in izobraževanja. Ob upoštevanju dijaka kot 
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soodgovornega za ustvarjanje načrta in zagotavljanju ustreznega okolja so le ti izkazali interes 

za razlikovanje vsebin, ki jih predvidevajo vzgojni projekti. Torej če angažiranost in osebno 

zavzetost učiteljev za spreminjanje nekih vkoreninjenih navad, stereotipov, predsodkov, ter 

osebno zavzetost do subjekta izobraževanja, smatramo kot pogoj, je nujno ob tem zagotoviti še 

podporo učiteljem ob izobraževanjih in iskanje načina za vpletanje vzgojnih projektov v sam 

učni načrt dela šole.  

Naše razmišljanje pa končajmo z refleksijami in evalvacijami učiteljev, ki so sodelovali v 

projektu. Le te kažejo na njihovo pozitivno sprejemanje udeležbe pri projektu ter pridobitve in 

spremembe, ki so se skozi proces izvedbe zgodile. 

 

 »Najlepša hvala za vse natančne in hitre povratne informacije, za katere ste se dosledno 

potrudili ob vseh mojih zapisih. Tudi smiselna in problemska srečanja so mi ponudila vpogled 

v dobro načrtovanje in sledenje dejavnostim. Pa tudi sicer mi je projekt ponudil ogromno 

izhodišč za razmišljanje o svojem delu, za kar sem vam iskreno hvaležna.« (iz refleksije 

učiteljice). 

 

»Z uvajanjem aktivnosti po metodi petih korakov smo učitelji izstopili iz ustaljenih okvirjev 

podajanja učne snovi in popestrili učni program. Poleg tega je bil to način za učenje novih, 

drugačnih metod dela ter za spoznavanje dijakov kot posameznikov znotraj skupine in 

vzpostavljanje bolj osebnega odnosa z dijaki. Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi naslednje 

šolsko leto. Pri praktičnem pouku bo ostala glasba, pri urah slovenskega jezika se bo snov 

dodatno poglabljala in popestrila z zunanjimi gosti, pri urah družboslovja bom še naprej 

uporabljala dodatne metode in tehnike poučevanja ter spodbujala dijake k izražanju osebnega 

odnosa do učne snovi.« (iz refleksije učiteljice). 

 

»Za dijake je bila to priložnost, da se svojim vrstnikom predstavijo, da predstavijo svoje 

poglede, doživljanja, svojo drugačnost in da tudi spoznajo kako so si med seboj različni. Pri 

dijakih so bile zelo velike in očitne spremembe. V nekaterih razredih se je klima opazno 

izboljšala in spremenila. Za takšne načine dela so dijaki pokazali velik interes ter motivacijo.« 

(iz refleksije učiteljice). 
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4 Primer povezovanja različnih institucij 
 

 

V tem poglavju bomo, kot primer dobre prakse, ki kaže na možnost sodelovanja in povezovanja 

različnih institucij, predstavili še en vzgojni projekt na temo Srečanje z realnim drugim. Pri 

izvedbi tega vzgojnega projekta so sodelovale tri institucije  - vrtec, srednja šola in osnovna 

šola s prilagojenim programom. 

Vzgojitelji in učitelji so bili v projekt vključeni prostovoljno. Uvod v usposabljanje je bilo 

predavanje Robija Krofliča: Umestitev vzgojnih elementov v pedagoški proces – tema: Jaz in 

drugi (Igraj se z mano)12. V nadaljevanju so se udeleženci preko delavnic pod vodstvom Petre 

Štirn Janota, Darje Štirn Koren in Katje Jeznik seznanjali s pomembnimi teoretičnimi izhodišči. 

Izhodiščne teoretske ideje, ki smo jih izpostavili so bile: odnosno razumevanje sebstva, pomen 

inkluzivnega (heterogenega) vzgojnega okolja kot najprimernejšega za razvoj identitete, 

prosocialnosti in moralnosti, induktivni vzgojni pristop, modificiran model izkustvenega 

učenja, umetnost kot priložnost postaviti se v "kot da svet". V praksi smo iskali primere, se 

soočali z njihovimi pogledi na drugačnost, vrednotami, stereotipi …  

V vsaki instituciji so učitelji oz. vzgojitelji na podlagi podane predloge izdelali načrt izvedbe, 

vključujoč sedem stopenjsko logiko načrtovanja13. Načrte smo skupaj analizirali glede na 

razumevanje teoretičnih izhodišč ter uskladili za možnost sodelovanja vseh treh institucij. Pri 

tem je bilo pomembno, da je bila pozornost vzgojiteljev in učiteljev usmerjena v procese 

nastajanja vzgojnih učinkov, ter da je načrt omogočal možnosti sprotnega dogovarjanja o 

posameznih dejavnostih glede na pobude in angažiranost otrok in dijakov. 

 

Temo smo vsebinsko povezali z idejo mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki poteka na 

Prešernovem trgu v Ljubljani in ga organizirata Zavod za usposabljanje Janeza Levca in 

Društvo za kulturo inkluzije. Osnovna ideja festivala je spodbuda socialne integracije oz. 

inkluzije med otroci, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo 

vseh generacij.  

                                                 
12 Predavanje najdete v publikaciji Kazen v šoli na strani 227 (Kroflič R. in Štirn Janota P. 2011). Umestitev 

vzgojnih elementov v pedagoški proces – tema: Jaz in drugi (Igraj se z mano) 
13 Zaradi dodelave pet stopenjskega modela načrtovanja smo se tukaj še posluževali sedem stopenjskega modela 

načrtovanja. 
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Osnovno vodilo teme, ki smo jo izvajali v vseh treh institucijah je bilo, da je igra prvi medij 

izstopa otroka iz egocentričnosti in srečanje z realnim drugim (Winnicott 2006) in eden redkih 

medijev ustvarjalnega učenja iskanja novih rešitev kot načina prilagajanja okolju (Rakič 1911 

v Kroflič 2010b). 

Igra s konkretno drugo osebo, ki uveljavlja realne želje in pričakovanja, nas poziva k 

pozitivnemu sprejetju in se kaže kot pomemben medij za grajenje lastne identitete in predstave 

o drugem kot drugačnem. V smislu odnosnosti je pomembna prav v tem času, ko otroci in 

mladostniki neposredne odnose nadomeščajo z novimi mediji, kot je komunikacija preko 

mobilnikov in internetnih povezav, predstave o sebi in drugih pa so plod skonstruiranih 

virtualnih podob in v družbi uveljavljenih predsodkov.  

V povezavi s tem smo si oblikovali naslednje cilje: 

• Razvijanje identitete v odnosu do drugega. 

• Srečanje z realnim drugim. 

• Srečanje z drugačnostjo, ki jo prenesemo na sodelovanje otrok in mladostnikov 

glede na različno starost in različne kognitivne zmožnosti (vrtec, osnovna šola s 

posebnimi potrebami, srednja šola).   

 

 

 

 

Izvajanje teme smo pričeli z odpiranje čutov zase, drugega, drugačnost in različnost med nami. 

Otroci in mladostniki so ustvarjali likovne stvaritve za likovni natečaj 'Igraj se z mano' in preko 
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tega razmišljali kdo so njihovi prijatelji, s kom se radi igrajo, družijo … V nadaljevanju so se 

spraševali kdo živi v njihovi družini, kakšni smo, po čem se razlikujemo, kakšen sem bil, ko 

sem bil dojenček, kaj sem zmogel in kaj zmorem zdaj ipd. Vživljali in iskali so tisto kar jih 

združuje in iskali možnosti srečanja, sodelovanja, kooperacije, dialoga  (npr. Kakšen bi naš 

oddelek, če bi vsi bili čisto enaki, kako bi se prepoznali, vedeli kdo je kdo, kaj postaja zaradi 

različnosti zanimivo …). Osredotočili so se na dejavnosti, ki predstavljajo izziv na temo 

drugačnosti, tudi na način različnega izražanja (plakat, strip, glasba, ples …), načina življenja 

(kulturno okolje, starost, telesna ali intelektualna oviranost  …).  

Med izvedbo so potekala skupna srečanja otrok in mladostnikov iz vseh treh institucij. 

Srečevanja otrok in mladostnikov so tako bila del načrtnega ukvarjanja z vprašanjem 

oblikovanja posameznikove identitete, moralnega razvoja in spodbujanja socialnega razvoja. V 

okviru projekta so otroci in mladostniki spoznavali pomen pristnega srečanja v skupnih 

aktivnostih s posamezniki različnih starosti in mentalnih zmožnosti. Dobili so priložnosti za 

vzpostavljanje odnosov na konkretni ravni, ki preprečuje vnaprejšnje predstave in stereotipe o 

drugem kot drugačnem.  

Na prvem srečanju so udeleženci drug drugemu pripovedovali o sebi, o svojih skupinah. 

Potekale so predstavitve. Ob predstavitvah so poslušalci poskušali likovno upodobiti oz. 

skicirati to, kar so o drugem slišali. Pozornost smo usmerili na vprašanji:  Kakšen klobuk bi bil, 

če bi bil klobuk? Kakšen znak bi bil, če bi bil znak?  

Udeleženci so izdelali modne dodatke oz. znake, simbole, s katerimi bi predstavili sebe in 

prijatelje iz sodelujočih institucij. Otroci in mladostniki so tako preko simbolov, ki so jih 

izdelali v obliki modnega dodatka ali znaka razmišljali o svoji identiteti in identiteti drugega. 

Na drugem skupnem srečanju so si udeleženci izmenjali modne dodatke, oz. simbole, znake, ki 

jih predstavljajo in z njimi okrasili svoje klobuke. Bistveno je bilo, da se je med udeleženci 

spodbudila komunikacija o tem, zakaj ima kdo kak modni dodatek, kako ga predstavlja. V 

nadaljevanju pa so drug drugemu pomagali dodatke prišiti na klobuk.  

Tretje skupno srečanje je potekalo na temo znakov in izdelave skulptur.  Udeleženci so drug 

drugemu na velike kartone obrisovali telo in na skulpture obrisov lepili znake s katerimi bi se 

predstavili.  

Zaključno srečanje se je zgodilo na Prešernovem trgu v Ljubljani  in v okviru Festivala Igraj se 

z mano, kjer so si udeleženci klobuke zamenjali preko plesa s klobučki. Iz skulptur teles, ki so 
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jih prej ustvarili so izdelali ogromno inštalacijo, ki naj bi predstavljala skupnost vseh 

sodelujočih v projektu. Pri izvedbi obeh dejavnosti sta sodelovala umetnika, kipar in 

specialistka za kreativni gib. Izdelki in celoten proces njihovega nastajanja v obliki 

multimedijske predstavitve so bili razstavljeni  v Galeriji Alkatraz. 

 

Za predstavitev primera preko fotozgodbe kliknite tukaj. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda/prirocnik-lahko-v-soli-tudi-drugace.aspx
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6 Izvlečki zaključnega predavanja dr. Robija Kroflič (GRM 
Novo mesto - Center biotehnike in turizma, TŠC Nova 
Gorica - avgust 2012) 

 

 

“Konvencionalnost ni moralnost; še več, ta dva koncepta sta diametralno nasprotna kot 

pregreha in vrlina.” (Charlotte Bronte) 

 

Problemi dosedanjih razmislekov o vzgojnem konceptu javne šole (tako osnovne kot 

srednje) izhajajo iz dejstva, da smo razmisleke o vzgojno disciplinskih režimih javnih šol doslej 

oblikovali pretežno na:  

 konceptu distributivne pravičnosti (Rawls) 

 retributivni teoriji sankcioniranja prekrškov (Kant, Hegel) 

 predpostavljeni kognitivni teoriji razvoja moralnega presojanja kot psihološki in 

metodični osnovi vzgojnega delovanja (Kohlberg) 

 

 koncept distributivne pravičnosti (Rawls) 

o moralna samopodoba dijaka se najbolje oblikuje v okolju, ki zagotavlja vsem 

enake pravice ob upoštevanju s pravili določenih razlik (dijaki z odločbo o 

posebnih potrebah) 

 retributivna teorija sankcioniranja prekrškov (Kant, Hegel) 

o na disciplinske prekrške se moramo odzvati z dosledno uporabo (formalno 

določenih) sankcij, saj le na tak način utrjujemo dijakovo zavest o moralnih 

dolžnostih 

 kognitivna teorija razvoja moralnega presojanja kot psihološka in metodična osnova 

vzgojnega delovanja (Kohlberg) 

o vztrajanje na tem, da dijak sprejme pravila konvencionalne morale kot lastna 

moralna vodila, saj bo le tako lahko kasneuje izoblikoval kritično 

(postkonvencionalno) moralno zavest 

 Na teh paradigmah sta bili zasnovani:  

o obe Beli knjigi (1993, 2011),  
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o kasneje izoblikovani pravilniki o pravicah in dolžnostih,  

o v veliki meri pa tudi pouk predmetov, kjer je bila dimenzija moralne vzgoje 

najbolj poudarjena (etika in družba, državljanska vzgoja, etika in religije) 

 

Glavne težave, ki izvirajo iz naštetih usmeritev: 

 

 Formalizacija in birokratizacija ter kot posledica nedoslednost disciplinskega delovanja 

(pisanje IP-jev in MOFAS blokirata dosledno sankcioniranje) 

 Izpostavljanje jezika pravic v opreki z uveljavljanjem moralnih dolžnosti in 

odgovornosti 

 Izpostavljanje predvsem racionalne dimenzije moralnega presojanja in ne vzgoje 

celotnega spektra lastnosti moralnega karakterja 

 Opuščanje vzgojne dimenzije pouka na račun doseganja izobraževalnih rezultatov 

 Nemoč pri spopadanju z nestrpnostjo v odnosu do priseljencev, dijakov s posebnimi 

potrebami in slabo klimo medosebnih odnosov 

 

Naš projekt smo zasnovali na uvidu, da: 

 vzgojni koncept srednje poklicne in strokovne šole predpostavlja oblikovanje 

pravičnega in varnega okolja, kar najbolje zagotavljamo z ukrepi, ki izhajajo iz 

distributivne pravičnosti in retributivne teorije formalnega sankcioniranja prekrškov 

 vendar pa tako za krepitev vzgojne dimenzije pouka kot za reševanje disciplinskih 

konfliktov ti paradigmi ne zadoščata 

 smiselno ju je nadgraditi s koncepti, ki bi krepili mladostnikovo prosocialno 

naravnanost in moralno občutljivost ter hkrati omogočali smiselno dosledno reagiranje 

na konflikte onstran logike formalnega sankcioniranja prekrškov 

o zato je potrebno ob doslednem reagiranju na disciplinske prekrške ob formalnih 

sankcijah predvideti tudi druge registre smiselnih (alternativnih) ukrepov 

o vzgojne dimenzije šolskih dejavnosti ni mogoče zreducirati na discipliniranje, 

saj moralna izoblikovanost kot cilj vzgoje zahteva določen presežek 

(pripravljenost, da delujem v dobro sočloveka oziroma skupnosti), ki ga ni 
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mogoče spodbuditi zgolj z disciplinskimi ukrepi – od tod ideja o posebnih 

vzgojnih projektih 

 

 Ob zaključku projekta želim predstaviti tezo o mreži konceptov, s katerimi bi lahko 

okrepili vzgojno dimenzijo delovanja šol in ki zajema: 

o smiselno zasnovo vzgoje karakterja, ki zajema tako utrjevanje moralnih navad 

(»vzgojna dimenzija«) kot urjenje v moralnem presojanju (»izobraževalna 

dimenzija«) 

o raznoliko odzivanje na disciplinske konflikte 

o oblikovanje pravičnega in varnega okolja 

 

 Za razgrnitev koncepta vzgoje karakterja pa si bomo pomagali s spoznanji: 

o utemeljene kritike razsvetljenske zasnove družbene pravičnosti in osebne 

morale, ki je po mojem prepričanju privedla do »hromosti vzgojnega delovanja« 

o kritike moralnega pesimizma v zvezi s pogledi na pripravljenost 

otroka/mladostnika za odgovorno ravnanje, iz katerega so se razvile tako 

imenovane stopenjske teorije (moralnega) razvoja in vzgojne metodike, ki 

izpostavijo pomen identifikacije z Zakonom in podreditev konvencionalnim 

družbenim normam kot nujno fazo v razvoju avtonomne morale 

 

o Aristotelovih idej o vzgoji karakterja, ki izpostavijo 

▪ Pomembnost navajanja na primerne oblike ravnanja v varnem in 

pravičnem okolju, v katerem je mladostnik obkrožen z osebami, ki 

delujejo osebno zavzeto, moralno in so mladostniku pripravljene nuditi 

potrebno oporo 

▪ Induktivno logiko urjenja moralnega presojanja v vlogi oblikovanja 

praktične modrosti (phronesis), ki lahko mnogo bolje od učenja o 

skupnih etičnih normah in vrednotah zagotovi smiselno ravnanje v 

situacijah moralnih in konvencionalnih konfliktov 
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 Za dodatno osvetlitev problematike raznolikega odzivanja na disciplinske konflikte si 

bomo pomagali s spoznanji: 

o teorije socialnih domen, ki izpostavi 

▪ pomembnost ločevanja med moralnimi in konvencionalnimi konflikti ter 

vprašanjem pravic mladostnika do osebnih izbir 

▪ pomembnost veščin smiselnega upiranja zahtevam odraslih in 

argumentiranega pogajanja o pravilih sobivanja 

 

 Za dopolnitev načel oblikovanja pravičnega in varnega okolja bom predstavil 

o pomen ideje inkluzivnosti in njene etične osnove, na katerih lahko bolje kot zdaj 

rešujemo problematiko UPP in multikulturnosti 

 

Na koncu bomo preleteli kritično analizo vašega celoletnega dela, ki sta jo pripravili Darja Štirn 

Koren in Petra Štirn Janota: 

 analizo vzgojnih projektov (Nova Gorica) 

 analizo odzivanja na konflikte (Novo Mesto) 

 

 

1. Vzgojni koncept v luči aristoteljanske ideje o vzgoji karakterja 

 

 med modeli moralne vzgoje, ki na eni strani izhajajo iz teorije vrlin (vzgoja kot razvoj 

karakterja) in na drugi strani iz deontološke teorije odgovornosti do ravnanja v skladu 

z moralno normo (vzgoja kot razvoj kritičnega moralnega presojanja), obstajajo velike 

razlike: 
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DEONTOLOŠKA TEORIJA 

ODGOVORNOSTI 

TEORIJA VRLIN IN VZGOJA 

KARAKTERJA 

družbene situacije je mogoče prevesti v 

sistem pravil, ki povedo, kako naj ravna 

posameznik in kakšne so njegove pravice, 

družbene situacije ni mogoče prevesti v 

sistem pravil, saj je moralno dejanje vedno 

odvisno od konkretnega konteksta situacije 

in iskanja prave mere 

pravila so utemeljena v temeljnem 

moralnem načelu (zlato pravilo etike) in 

načelih družbene pravičnosti (enake 

možnosti in načelo diference) 

človeške vrline so odvisne predvsem od 

praktične presoje konkretne situacije 

(modrosti ali phronesis) čeprav so določena 

ravnanja absolutno nedopustna (npr. 

nasilje nad drugo osebo)  

moralna odgovornost posameznika se 

oblikuje s pomočjo vzgoje na način, da 

otroku privzgojimo dolžnost do delovanja 

v skladu z družbenimi pravili 

(konvencionalna morala), da bi kasneje 

lahko kritično presojal sama pravila v luči 

moralnega načela in načel pravičnosti 

(postkonvencionalna morala) 

 

vrline se oblikujejo z zgledom odraslega, s 

spodbujanjem avtentičnih odnosov 

ljubezni in prijateljstva,  in predvsem z 

navajanjem posameznika na človečno 

delovanje, kjer posameznik preizkuša, kaj je 

pravilno storiti v posamezni situaciji; ter 

seveda s poučevanjem/urjenjem v 

praktičnem presojanju, ki se odvija 

prvenstveno po induktivni poti  

prve dolžnosti morajo biti vzpostavljene s 

pomočjo brezpogojnih ukazov in 

poslušnosti, ker je otrok egocentričen in 

hkrati ne razume pomena družbenih pravil; 

do prostovoljne podreditve normam in 

razumevanja pravil bo prišlo šele kasneje v 

posameznikovem razvoju, vseeno pa je še 

srednješolec v obdobju, ko predvsem 

utrjujemo konvencionalno moralo 

(Kohlberg) 

prve dolžnosti so vezane na spoštljive 

odnose, upoštevanje in poslušanje bližnje 

osebe, usklajevanje/uglaševanje 

pričakovanj in želja, saj vrlina 

predpostavlja tako čustven angažma (želeti 

dobro) kot modrost (sposobnost praktične 

odločitve za primerno dejanje)  

 

vsako upiranje otroka/mladostnika je 

razumljeno kot znak kapricioznosti in 

nezrelosti, »upira« se lahko šele odrasla, 

razsvetljena oseba 

ker vsako družbeno/konvencionalno 

pravilo ni nujno dobro, je tudi upor 

oziroma iskanje primernejših pravil 

dopustno 

 

»…usmeritev k upravljanju vedenja (v skladu s pravili, op. R. K.) je praktično diametralno 

nasprotna aristoteljanski tradiciji. Pravila predpišejo, kaj smemo in kaj ne smemo storiti v 

dejanski situaciji…  Vprašanje vrline in pregrehe (pa) se v aristoteljanski perspektivi vedno 

opredeljuje v odnosu do specifičnosti situacije.” (Burbules in Rice 2011, str. 2734) 



 

 

 

 

 

 

89 

 

  

»Poslušanje je lahko globoko vzgojno. Je eden od vodilnih načinov, s katerim se učimo o svetu 

in ljudeh, razvijamo občutek sebstva preko odnosov z drugimi ter tako širimo svoje moralne in 

intelektualne zmožnosti.« (Prav tam, str. 2740) 

 

2. Teorija socialnih domen in oblikovanje šolskih pravil 

 

 zahteve, ki jih naslavljamo na otroka oz. mladostnika, so strukturno različne glede na 

področja/domene družbenega delovanja: 

 

o moralne norme so tiste, ki regulirajo ravnanja, katerih posledice razvidno 

posegajo v dostojanstvo in dobrobit sočloveka oziroma socialne skupine. 

Nemoralna dejanja žrtvi povzročajo bolečino s poseganjem v njene neodtujljive 

temeljne pravice in ustvarjajo nepravično socialno okolje 

o konvencionalne norme se nanašajo na oblikovane navad znotraj posameznih 

družbenih področij, čeprav njihove kršitve ne vodijo do neposredno zaznane 

škode, povzročene sočloveku oziroma socialni skupini. Mnogokrat so posledica 

tradicionalnih oblik zaščite otrokovih/mladostnikovih dolgoročnih interesov 

(npr. zahteva po angažiranem učenju, prepoved kajenje, eksperimentiranje z 

drogami itn.) oziroma zaščite njegovega ugleda in sprejetosti v socialni sredini 

(na primer zgodnji seksualni odnosi, ponočevanje, izzivalno obnašanje, ki lahko 

privede do opravljanja ali celo do izobčenja iz socialne sredine)  

o osebne izbire so odločitve, o katerih naj bi imel posameznik pravico do 

svobodnega odločanja (npr. kako bo oblečen, s kom se bo družil, kako bo 

preživljal prosti čas) 

 

 različno je tudi utemeljevanje njihove upravičenosti (legitimiranje) in doživljanje s 

strani otroka/mladostnika: 

o moralne norme najučinkoviteje zaščitimo z induktivno argumentacijo 

(opozorimo na neposredne škodljive posledice ravnanja) 
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o konvencionalne norme utemeljujemo s sklicevanjem na etična načela in 

opozorimo na dolgoročne škodljive posledice ravnanja, če bi se to nadaljevalo 

oziroma če bi vsi v skupini delovali na enak način; pomembno je, da o 

upravičenosti konvencionalnih pravil dosežemo dogovor v skupini, saj so 

smiselne le tiste, o katerih se strinja večina, saj sicer ostane občutek, da so bile 

izsiljene s strani odraslih, ki želijo z njimi zaščititi svoj nadrejeni položaj 

o v osebne izbire se ne vtikamo s prepovedmi, če ne uspemo dokazati, da te 

dolgoročno škodijo samemu storilcu ali skupini, ki ji pripada 

 

  

 strah, da dijaki ne bodo sprejeli nujnosti moralnih prepovedi zaradi spoznanja o naravi 

samega dejanja in ne zaradi družbenega položaja in statusne avtoritete odraslega, je 

večinoma odveč, saj že tri do štiriletni otroci prepoznavajo pomen in resnost kršitve 

moralnih norm: 

o Moralni prekršek: Si videla, kaj se je zgodilo? Ja. Igrala sta se  in John ga je 

udaril premočno. Se to sme ali ne sme narediti? Ne sme se udariti tako močno. 

Ali o tem obstaja pravilo? Ja. Kakšno? Da ne smeš močno udariti. In če ne bi 

imeli pravila o tem, da ne smeš nikogar udariti premočno, bi bilo potem to v 

redu? Ne. Zakaj? Zato ker bi se lahko poškodoval in začel jokati.  

o Konvencionalni prekršek: Si videla, kaj se je zgodilo? Ja. Bila sta glasna. Se to 

sme ali ne sme narediti? Ne sme. Ali o tem obstaja pravilo? Ja. Biti moramo 

tiho. In če ne bi imeli pravila o tem, bi bilo potem to v redu? Ja. Zakaj? Ker o 

tem ni pravila. (Nucci 2001, str. 7-8) 

 

 moralna panika, da otroci/dijaki ne znajo dovolj kompleksno presojati o pomenu 

moralnih omejitev in so egocentrično usmerjeni zgolj v zadovoljevanje lastnih potreb, 

zato jih moramo brezpogojno omejiti z avtoriteto pravil in paternalistično zaščito, je 

torej odveč, podoba prosocialno in kognitivno nekompetentnega/ranljivega 

mladostnika pa je teoretski konstrukt, ki ovira uveljavljanje bolj dejavne vloge 

otroka/mladostnika v procesu vzgoje karakterja 
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 če na otroka in še posebej mladostnika naslavljamo konvencionalne zahteve glede 

vprašanj, ki jih sam razume kot osebne izbire, pride do konfliktov in odporov, ki so 

značilni za kritična obdobja identitetnega razvoja (otroška trma, upornost v obdobju 

adolescence), ko ti oblikujejo občutek individualnosti in vprašanje pravice do osebnih 

izbir tesno povezujejo z umeščenostjo v socialni prostor (še posebej otroci, ki so pri 

izpolnjevanju osebnih interesov močno odvisni od odraslih oseb) 

 

 tudi upiranje otroka/mladostnika ni posledica egocentričnosti in načelnega 

nasprotovanja volji odrasle osebe, ampak postopnega oblikovanja občutka lastne 

individualnosti in identitete: upornost mladih moramo začeti razumeti kot bistveno 

dimenzijo moralnega razvoja na individualni ravni ter moralnega napredka na družbeni 

ravni (Nucci 2008). 

  

 bistvena razlika med discipliniranjem kot navajanjem na sprejetje družbenih pravil in 

vzgojo kot formiranjem presežnega momenta pripravljenost na priznanje pravic bližnjih 

oseb in nesebično nudenje pomoči osebam v stiski sovpade s stališčem Charlotte Bronte, 

ki je v predgovoru k drugi izdaji romana Jane Eyre zapisala: 

“Konvencionalnost ni moralnost; še več, ta dva koncepta sta diametralno nasprotna kot 

pregreha in vrlina.”  

 če torej klasično discipliniranje vodi v konformistično podreditev konvencionalnim 

pravilom družbe, kar lahko označimo za pregreho, je vrlina vezana na željo in znanje, 

da ravnamo človečno, ker je tako prav… 

 

 bistvene sestavine metodike vzgoje karakterja: 

o zgledi človečnega delovanja 

o spodbujanje prijateljskih vezi in povezanosti s skupnostjo 

o izkustveno urjenje v senzibilnem ravnanju preko odnosov medsebojne pomoči 

o urjenje v praktičnem moralnem presojanju ob postavljanju pravil skupnosti in 

reševanju konfliktov 
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o vzgoja preko umetnosti, ki nam ponuja opise eksistencialnih dilem in nam daje 

zglede ustreznega in neustreznega čutenja, presojanja in medosebnih ter 

družbenih odnosov 

 

3. Pomen ideje inkluzivnosti in njenih etičnih osnov 

 

 inkluzivno okolje omogoča oblikovanje močnega občutka vključenosti večkrat 

marginaliziranih posameznikov (težavnih otrok in mladostnikov) ter krepitev njihovega 

občutka ontološke varnosti (Giddens 1991), kar omejuje možnosti odklonsko vedenje 

kot posledico občutka ogroženosti 

 

 Booth in Ainscow (2002) izpostavita naslednje kriterije šole kot inkluzivne skupnosti: 

o inkluzivna kultura, ki podpira oblikovanje varnega, sprejemajočega in 

spodbujajočega šolskega okolja, v katerem bodo vsi člani enako cenjeni in bo 

temelj za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje 

o inkluzivna politika, ki na ravni pravil opredeli šolo kot prostor, ki je namenjen 

vsem učencem/dijakom ne glede na njihove kulturne ali osebnostne posebnosti 

o inkluzivna šolska praksa, ki omogoči prakse poučevanja, ki so odzivne na 

raznolikost učencev/dijakov in zagotavljajo njihovo aktivno participacijo 

 

 inkluzivno šolsko kulturo zagotavlja dosledno upoštevanje kriterijev: 

o etike pravičnosti 

o etike skrbi 

o komunitarijanske etike 

o podpira jo tudi metodika oblikovanja vrline in spoznanja teorije socialnih domen 

 

4. Sklepne ugotovitve analize vzgojnih projektov v Novi Gorici (analizo 

pripravila Darja Štirn Koren) 

 

 vzgojni projekti na šoli so potekali na način velike angažiranosti učiteljev 
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 večja zastopanost izvedbe vsebin se je pokazala pri predmetih družboslovja, so se pa 

pojavili dobri primeri tudi pri strokovnih predmetih in splošnem pouku naravoslovja 

 

 

 pri splošnih predmetih (družboslovje, slovenščina, naravoslovje) so vsebino projekta 

lažje povezali z učno snovjo 

 

 pri strokovnih predmetih (praktični pouk, računalništvo) so s snovjo oz. učnimi cilji 

povezali posamezne faze projekta 

 

 težave in ovire: 

o definiranje podrobnih učnih ciljev vzgojnih projektov 

o učitelji so veliko časa porabili za to, da so našli načine, kako vsebine projekta 

povezati z aktualno učno snovjo 

o dodatne zahteve po dokumentiranju projektov so bile obremenjujoče. Težave so 

se pojavljale tudi glede doslednosti samega zapisovanja in dokumentiranja 

procesa ter refleksije dejavnosti 

o organizacijske težave ob izvedbi vzgojnih projektov, saj jih v učnih načrtih 

nimajo predvidenih 

o težave pri vključevanju dijakov tudi v faze načrtovanja projekta 

o opiranje na klasične oblike poučevanja, kar ovira ustvarjalnost, ne angažira 

dijaka, kari bi omogočil večji poudarek na umetniških izkušnjah  

o težave ob sami pripravi zaključka, saj so bili dijaki pred njim kar nekaj časa na 

praksi in na zaključku niso aktivno sodelovali 

 

 Pozitivni učinki: 

o učitelji so se odprli za iskanje različnih načinov osvajanja vsebine, iskali so 

različne vstopne poti in neklasične oblike poučevanja (izkušnja na mestnem trgu, 

učenje preko glasbe, izražanje nekega občutka, videnja preko skulpture, obisk 

muslimanke in presnojedca v razredu) 
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o dijaki so ob osebno zavzetem učitelju, ki je zmogel zagotoviti varno in pravično 

okolje ter spodbujal vstopanje v odnose, razvili občutek pripadnosti, se zavedali 

določenih stereotipov, spremenili pogled, postali bolj spoštljivi do drugačnosti 

 

»Za dijake je bila to priložnost, da se svojim vrstnikom predstavijo, da predstavijo svoje 

poglede, doživljanja, svojo drugačnost in da tudi spoznajo kako so si med seboj različni. Pri 

dijakih so bile zelo velike in očitne spremembe. V nekaterih razredih se je klima opazno 

izboljšala in spremenila. Za takšne načine dela so dijaki pokazali velik interes ter motivacijo.« 

(Iz evalvacije učiteljev) 

 

5. Sklepne ugotovitve analize reševanja konfliktov v Novem Mestu (analizo 

pripravila Petra Štirn Janota) 

 

 učitelji še imajo težave pri ločevanju moralnih in konvencionalnih konfliktov 

 

 iz zadnjih zapisov je zaznati, da so učitelji v pogovorih bolj utemeljevali kršitve na 

podlagi etične argumentacije in prisluhnili zgodbam v konflikt vpletenih dijakov 

 

 učitelji so redko uporabili elemente induktivnega disciplinskega pristopa in mediacijo, 

ki bi glede na posamezne opise konfliktov lahko predstavljali smiseln način reševanja 

 

 zapisi konfliktnih situacij so še vedno premalo izdelani, da bi lahko poglobljeno 

analizirali kontekst konfliktne situacije, odzive učiteljev, dojemanje njihove vloge, še 

posebej pa odzive dijakov 

 

 zelo spodbudo je, da je skupina sodelujočih učiteljev, ki so vztrajali do konca projekta, 

pokazala izjemno pripravljenost za delo 

 

 če v teh dveh letih ni prišlo do bistvenih sprememb v šolski klimi, je to zato, ker se 

spremembe vzgojnega režima ne da uveljaviti s posameznimi učitelji, saj reševanje 

konfliktov zahteva doslednost, pravičnost in enotnost ukrepanja. To pa terja skupno 
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dogovarjanje o smiselnih pravilih (so)bivanja, hkrati pa od vseh občutljive odzive na 

kršitve 

 

»Sedaj vidim, da je moja aktivna vloga zelo pomembna, pomembno je, da pravi čas odreagiram 

in da sem občutljiva v odnosih, da pravi čas ugotovim za kakšen konflikt gre, kaj je v ozadju in 

da dam dijaku tudi vedeti, kaj povzroča njegovo dejanje meni in ostalim npr. sošolcem.  

Pomembno je, da razmišljam o dijaku, da ga skušam pripraviti do tega, da sam opiše situacijo 

in da jo potem skupaj razrešiva …”  

»Skozi takšno obliko usposabljanja (kot nam je bila ponujena) je nemogoče, da človek ne bi pri 

sebi spremljal, opazil, zaznaval spremembe na osebnostnem področju. Situacije še manj 

vrednotim zgolj iz svojih zornih kotov, v kolikor jih, pa ne delam sama zaključkov ampak 

povabim k soustvarjanju dijake, zaposlene.«  

 

»Bistvenih sprememb pri dijakih nisem zaznala. Mogoče začetno nelagodje pri dijakih, ki jim 

ni bilo jasno, zakaj se želi nekdo ukvarjati z njimi. V stilu, napiši mi kazen in me pusti pri miru.« 

 

»… raje prihajajo, odkrito povedo, da jim je všeč, ker imajo možnost povedati svoje mnenje, 

niso potisnjeni v kot, so bolj sproščeni v pogovoru, raje sodelujejo, se bolj držijo naših skupnih 

dogovorov, lažje uresničujejo svoje želje in ideje, v negotovosti pridejo povedat dileme …«  

 

(iz končnih refleksij učiteljic) 
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7 Priloge 
 

- PRILOGA 1: Vprašalnik »Jaz in Drugi« (avtorice: Petra Štirn Janota, Darja Štirn Koren, 

Vida Vončina, Katja Jeznik) 

- PRILOGA 2: Matrica za načrtovanje (avtorice: Petra Štirn Janota, Darja Štirn Koren in 

Vida Vončina) 

- PRILOGA 3: Protokol za zapisovanje vzgojno disciplinskih situacij 1 (avtorica: Petra 

Štirn Janota) 

- PRILOGA 4: Protokol za zapisovanje vzgojno disciplinskih situacij 2 (avtorica: Petra 

Štirn Janota) 

- PRILOGA 5: Predloga za zapis refleksije (avtorici: Petra Štirn Janota in Darja Štirn 

Koren) 

- PRILOGA 6: Vprašalnik za jederno refleksijo (avtorica: Petra Štirn Janota)  

- PRILOGA 7: Vprašalnik za končno refleksijo na temo Reševanje konfliktnih situacij 

(avtorica: Petra Štirn Janota) 

- PRILOGA 8: Predstavitev vzgojnega projekta na temo Srečanje z realnim drugim – 

fotozgodba (avtorice: Katja Jeznik in Darja Štirn Koren) 

 

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_1.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_2.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_3.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_4.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_5.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_6.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Priloga_7.pdf
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/resevanje-vzgojnih-vprasanj-in-krsitev-solskega-reda/prirocnik-lahko-v-soli-tudi-drugace.aspx

