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Javni poziv ministrstvu za šolstvo za posodobitev 

šolstva v Sloveniji  

Državljani in državljanke Republike Slovenije sprožamo peticijo za posodobitev šolstva v 

Sloveniji.  

Dejstvo: O tem, da ima slovenski šolski sistem veliko napak, se opozarja že dolgo časa. Vendar 

pa vseeno prepogosto dobimo odgovor, da na evropski in svetovni ravni učenci v slovenskih 

šolah dosegajo kar lepe rezultate. Res je. Tudi Korejski otroci dosegajo zavidljive rezultate in se 

z lahkoto primerjajo s Finsko, glavna razlika pa je v tem, da so otroci v Koreji pod ogromnim 

stresom, zato je vlada Koreje poslala na Finsko učiteljico, ki bo nazaj prinesla znanja, kaj je 

potrebno spremeniti. Finski šolski sistem je že več let v samem vrhu pri mednarodnih 

ocenjevanjih znanj. Otroci zelo radi hodijo v šolo in iz šole prihajajo srečni. Niso pa srečni samo 

otroci, tudi odrasli so generalno veliko bolj srečni kot državljani Slovenije. Srečen otrok = srečen 

odrasel.  

Ko pridemo odrasli domov iz službe, se želimo sprostiti. Pa se naši otroci lahko sprostijo? Ko 

pridejo domov, delajo domačo nalogo, se učijo in dejansko jim ne ostane kaj veliko prostega 

časa. O problemu preobremenjenosti z domačimi nalogami, ki povzočajo stres v hudih 

odstopanjih z vse večjim jemanjem antidepresivov pri otrocih, se je že večkrat pisalo v medijih 

(vir: delo 60.2018; Vir: https://si.aleteia.org/2018/06/08/mladi-zdelani-utrujeni-izzeti/ )  

Ogromen problem predstavljajo tudi učbeniki in delovni zvezki. Učni načrt priča nekaj, medtem, 

ko so učbeniki in delovni zvezki polni nepotrebnih podatkov, ki jih tako majhni otroci ne rab ijo 

znati. Namesto, da spodbujamo splošno znanje in predvsem razmišljanje, kreativnost, je vse 

preveč podatkov, ki se jih na koncu otroci le naučijo ‘’na pamet’’ in kmalu večino tudi pozabijo. 
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O vsebini učbenikov se je tudi že ogromno razpravljalo, saj je notri mnogo podatkov, ki jih še 

starši otrok ne prepoznajo. Problem, ki se tiče učbenikov in delovnih zvezkov, je tudi ta, da jih je 

ogromno in v njih so tudi napake. Ko otrok to nosi iz šole in domov ter obratno, njegova torba v 

večini preseže težo, ki jo je telo povprečnega otroka sposobno nositi brez posledic za zdrav 

razvoj okostja (nepravilna drža). V kolikor sedemletnik tehta 24 kg in nosi torbo težko 6 kg, bi 

odrasel človek z maso 60 kg, moral nositi 15 kg težko torbo.  

Dejstvo je, da so naši otroci v stresu. Pa ne samo otroci, ampak kar cele družine. Prevečkrat 

slišimo od staršev, da se cele popoldneve učijo z otroki, z njimi delajo naloge. Šola bi se morala 

zaključiti v trenutku, ko otrok stopi iz šole, otrok pa bi moral svoj prosti čas preživeti z družino in 

prijatelji, biti veliko na prostem, uživati v prosti igri ter razvijati svoje interese.  

Kot je bilo že omenjeno prej, je na Finskem stres zaradi šole precej manjši, kot na splošno 

velja v Sloveniji. Prav tako se na Finskem vse bolj izpostavlja komunikacija med učitelji in 

starši, od koder tudi izvira avtonomija in dvig kakovosti izobraževanja.  

Poklic učitelja je pri nas v hudi krizi. Prepričani smo, da ne le zato, ker se spreminjajo oblike 

avtoritete v družbi na splošno. Menimo, da je poklic razvrednotila tudi država (politika) s tem, ko 

ga je spremenila v uradniški poklic - mu naložila kopico administrativnega dela in mu začela 

meriti delovni čas od minute do minute, ter z nizkim plačilom zlasti za začetnike. Poklic učitelja 

so hudo razvrednotile tudi pedagoške fakultete s tem, da v program sprejmejo vsakogar, ki je 

naredil maturo, ne preverjajo pa motivov za izbiro poklica, niti stališč niti osnovnih veščin in 

osebnostnih lastnosti. Delo učitelja je izredno pomembno za družbo, zahteva pa številne 

veščine, ustrezna stališča, motivacijo in naravnanost. Učitelj mora sam imeti rad učenje in biti 

široko razgledan, da bi lahko bil ustrezen zgled učencem. Vsakdo, ki je opravil maturo, pač 

nima teh lastnosti.  

Nujno je uvesti sprejemne izpite na pedagoške fakultete ter na pedagoške smeri drugih 

fakultet, če želimo poklicu vrniti ugled in zagotovilo, da se bo znanje kakovostno prenašalo 

naprej in se nadgrajevalo. Poleg tega je treba odpraviti birokratizacijo šol. Natančno 

beleženje minute prihoda in odhoda ne more zagotoviti, da bodo učitelji delu predani, 

entuziastični in kreativni.  

Tudi mi smo dovolj ambiciozni, da nas zanima, kako poteka pouk brez težav, v gibanju in 

projektih ter kako z lahkoto otroci na koncu osnovne šole govorijo tri tuje jezike. Otroci se tam 

učijo skozi igro in na njim prijeten način in splošno znano je, da se na tak način največ 

naučimo. Tudi mi si želimo učitelje, ki so pri delu samostojni. Da bi to dosegli pri nas, bi v prvi 

vrsti morali iz učbenikov odstraniti vse nepotrebne podatke – torej balast in učiteljem pustiti 

proste roke, da naše otroke na njim zanimiv način pripeljejo do normativov. Preoblikovati 

normative po pripombah učiteljev, pripraviti normative za medgeneracijsko sodelovanje in 

izvajanje pouka na prostem. Ker je gibanje ena najbolj prvinskih in naravnih sestavin našega 

življenja, bi že zaradi zdravja naših otrok predlagali 15-minutni odmor po vsaki učni uri, tako 

je na Finskem. Poleg tega pa bi morali urediti tudi obvezen pouk na prostem, saj po svetovnih 



raziskavah premalo časa preživimo zunaj.  

Skrajni čas je, da začnemo razmišljati o postopnem opuščanju številčnega ocenjevanja, saj so 

spoznanja raziskovalcev, da le-to slabo vpliva na kvaliteto učnega procesa in pridobljenega 

znanja, stara že več desetletij. Raziskave je temeljito pregledal npr. ameriški pedagoški pisec 

in predavatelj Alfie Kohn, izsledke pa predstavil v člankih na njegovi spletni  

strani alfiekohn.org. O teh izsledkih sedaj lahko beremo tudi v slovenščini – v knjigi Marjane 

Škalič Šola, kam greš?  

Nekaj točk: 1. Ocenjevanje zmanjšuje zanimanje učencev za tisto, kar se učijo. Usmerjenost k 

ocenam in usmerjenost k učenju sta dokazano obratno sorazmerni. Vsaka raziskava, ki je kdaj 

preučevala vpliv ocen (ali navodil, ki poudarjajo pomen dobrih ocen) na notranjo motivacijo za 

učenje, je odkrila negativen učinek. 2. Ocenjevanje spodbuja izbiranje najlažjih možnih nalog, 

kadar jih je možno izbirati. 3. Ocenjevanje zmanjšuje kakovost miselnih procesov: Učenci listajo 

učbenike, enciklopedije in zapiske, da bi našli tisto, kar bodo morali znati za oceno, in ne iz 

lastnega zanimanja. Manj verjetno se bodo o učni snovi spraševali logična vprašanja, na primer: 

»Kako smo lahko prepričani, da je to res?« kot: »Ali bo to v testu?« 4. Ocene niso veljavna, niti 

zanesljiva niti objektivna mera. 5. Ocene izkrivljajo učni načrt: Poučevanje se zaradi ocen 

nagiba k pristopu ’nizanja dejstev’, ker je to vrsto učenja lažje točkovati. 6. Ocenjevanje porablja 

velik del dragocenega časa, ki bi ga lahko namenili učenju. 7. Ocene kvarijo učiteljev odnos z 

učenci. 8. Ocene kvarijo medsebojne odnose učencev.  

Otroci in učenje: Prvi razred je včasih veljal za postopno uvajanje v šolo, danes pa je že v 

prvem razredu pritisk z normativi prevelik. Večina staršev priča o tem, da učiteljice v prvih 

razredih pričakujejo, da otroci tja pridejo že s popolno grafomotoriko, osnovnim znanjem črk in 

številk. Vsako leto se pritisk samo še povečuje in vsak tretji starš danes pove, da je šola 

povsem uničila njihovega prej vedrega in znanja željnega otroka.  

Otroci se skozi sistem šolanja res da naučijo ubogati, slediti in se naučiti samo tisto, kar jim je 

podano. Ampak kje je samoiniciativnost otrok? Ne pustimo jim lastnega razmišljanja. Vzamemo 

jim vso igrivost in jo zapakiramo v nek tog sistem. Zaradi takšnega sistema je danes vedno več 

otrok, ki na koncu šolanja sploh ne vedo, kaj bi v življenju radi počeli, saj so bili skozi proces 

šolanja tako preobremenjeni z vsemi podatki in delom, da so popolnoma pozabili nase in na to 

kdo so in kaj si v življenju želijo.  

Govora o našem šolstvu je veliko. Žalostno pa je, da starši in učitelji stojimo na nasprotnih 

bregovih kot ministrstvo za šolstvo. Kdo drug kot mi, ki poznamo svoje otroke, ki smo sami 

izkusili šolanje (veliko nas pa se sedaj ponovno šola s svojimi otroki) lahko predlaga 

izboljšave? Starši in učitelji imamo dovolj zatrjevanja, da imamo dovolj dober sistem, celo 

enega najboljših; ter da naj se starši (in učitelji) ne vtikamo, pač pa prepuščamo vse odločitve 

strokovnim organom na MIZŠ. Tudi starši smo izobraženi, mnogi so učitelji, celo doktorji 

znanosti. Ali so torej vsi ti starši strokovno nekompetentni za predloge, kako izboljšati šolski 

sistem? Poleg tega tem strokovnim organom ne zaupamo več, saj so naši otroci in z njimi vsa 



družina, prav tako učitelji, v šolskem sistemu nezadovoljni in izgoreli. Temu hočemo narediti 

konec. Glede na to, da na veliko poudarjamo Finski sistem, naj povemo še to, da tam učitelji 

sodelujejo pri pisanju nacionalnega kurikuluma. Osnova je nacionalni učni načrt, ki ga potem 

prilagodijo glede na lokalno okolje.  

Ne pozabimo, da država ustvarja državljane, da otroci odrastejo in da ti odrasli posamezniki 

predstavljajo našo državo in družbo. Verjetno si želimo srečne in vedoželjne državljane. Če je 

cilj države splošna in visoka izobrazba otrok in s tem tudi odraslih, naj se ukvarja z vzroki za 

nesodelovanje, pomanjkanje motivacije za učenje, medvrstniško nasilje, neprimerno vedenje in 

depresije med otroki.  

Naši možgani se razvijajo in oblikujejo do 24 leta. Več kot je nevrostimulacije, boljše pogoje 

imajo možgani za razvoj. Možgani rabijo gibanje, zabavo, izzive - tudi v odrasli dobi. In to 

dobro vedo na Finskem, čedalje bolj pa se tega zavedajo tudi druge države, zato učitelji z 

vsega sveta hodijo na Finsko, da bi ugotovili, zakaj so tam najboljši in zakaj njihovi otroci radi 

hodijo v šolo. Šolstvo je potisnilo Finsko v eno izmed najbolj uspešnih in najbolj razvitih držav 

na svetu. V šoli imajo ročni nogomet, prostori so svetli in odprti, arhitekti so jih oblikovali 

skupaj z učitelji in učenci. Po tleh je toplotna izolacija, da so lahko bosi in se počutijo bolje. 

Mize in stoli so razporejeni tako, da lahko delajo skupinsko ali individualno. Nekateri učitelji na 

Slovenskih šolah so že zaprosili za drugačne stole, žoge, zofe v učilnicah.  

Odnosi in učenje kako biti srečen, je bolj pomembno od pomnenja faktografskih podatkov. Že 

po tej kratki primerjavi med finskim in slovenskim šolstvom vidimo bistvene razlike. Finci 

otroke jemljejo kot otroke in vedo, da se znanje pridobiva tako, da ohranijo srečne 

posameznike.  

Razlogi posodobitve:  

Otroci preživijo v šoli veliko ur. Žal opažamo, da njihova radovednost ugaša, energija upada, 

niso srečni. Otroci so preobremenjeni, nimajo časa zase, da bi lahko odkrili, kaj jih v življenju 

sploh veseli. Zaradi preobilice učne snovi ne znajo poiskati bistva in ne osvojijo splošnega 

znanja. Učenci sedijo za mizami, poslušajo učitelja, si zapisujejo v zvezke, poskušajo slediti 

snovi in si čim več zapomniti. Takšno učenje je preveč pasivno, faktografsko in frontalno, zato 

ne daje kvalitetnega, poglobljenega in trajnega znanja. To znanje je površinsko, večina ga ne 

pride dlje od kratkoročnega spomina, od koder se po opravljenem ocenjevanju hitro izbriše, da 

nastane prostor za nove podatke.  

Prekomeren stres v šolah se odraža v vse večji medikalizaciji šoloobveznih otrok, 15,5 % 

mladoletnikov misli na samomor (vir: Delo 15.03.2016:https://www.delo.si/prosti-cas/zdravje/15-

5-odstotkov-15-letnikov-misli-na-samo mor.html?fbclid=IwAR3jrDBKBwzlvdAy3kJ-

GPEvrLIKXB_nqdcWQwOOHXoc5k7tlr3DPzt78_ s ) in za odrasle velja, da smo ‘’dežela 

antidepresivov’’ (vir: Delo 18.12.2015:https://www.delo.si/ozadja/slovenci-ndash-medikaliziran-



narod.html )  

Očitno je pomembno, da poskrbimo, da se otroci učijo biti srečni. Želimo, da otroci pri pouku 

zavestno sodelujejo in delajo, da se z učitelji pogovarjajo, da snov osvajajo na zanimiv način in 

večinoma tako, da večinoma niti ne vedo, da se učijo.  

Šola naj bo brezplačna, ker je po ustavi šolanje brezplačno, trenutna torba naših otrok pa je 

polna plačljivih delovnih zvezkov, ki vanjo pridejo po obvodu. Kupi naj se samo torba in 

peresnica, da se finančno razbremenimo tudi starši. Finski otroci v šoli dobijo brezplačno kosilo. 

Od 3. razreda dalje dobijo v izposojo i-pade in določeni predmeti so popolnoma digitalizirani, 

kar pomeni, da ni učbenikov. Na roditeljskih sestankih so zraven tudi učenci. Večina učencev 

ima šolo rada. Finska učiteljica je slovenski novinarki povedala, da pri njih otroke učijo, kako biti 

srečni; če niso srečni, se ne bodo nič naučili. V šolah in med šolami ni tekmovalnosti. Edino 

tekmovanje, h kateremu spodbujajo učence, je tekmovanje s samim seboj, torej izboljšati svoj 

prejšnji rezultat.  

Trenutna zakonodaja je sama sebi nasprotujoča, saj zahteva upoštevanje kurikuluma (učnega 

načrta), ki pa popolnoma nevrološko in razvojno stopnjo rasti otroka, ker se ne sklada z 2. 

členom ZOsn. Če je kurikulum preobremenjen, učitelji ne morejo zasledovati in izpolnjevati cilje 

zakona o osnovni šoli, ki so med ostalimi tudi strpnost, spodbujanje skladnega telesnega, 

spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega, socialnega razvoja posameznika; 

omogočanje osebnostnega razvoja v skladu s sposobnostmi, interesi, vključno z razvojem 

učenčeve samopodobe. Kar zahtevamo, je izpolnjevanje zakonodaje. Problemi slovenskega 

šolstva so lepo nanizani v nacionalnem dokumentu Izhodišča kurikularne prenove. Zahteve 

glede človekovih pravic so tudi jasne (Ustava, konvencije). Izhajamo od tu in zahtevamo zgolj 

izvajanje zakonodaje, kar pomeni tudi spreminjanje nekaterih podzakonskih predpisov, ki z 

zakonom in višjimi predpisi niso usklajeni.  

Višja zakonodaja na področju šolstva (z njo se strinjamo in jo podpiramo) Nižja 

zakonodaja na področju šolstva (ugotavljamo neusklajenosti z višjo zakonodajo in 

predlagamo uskladitev)  

Temeljni viri: Izhodišča kurikularne prenove 

Konvencija o otrokovih pravicah Splošna 

deklaracijo o človekovih pravicah Zakon o 

vrtcih, OŠ, SŠ Podzakonski predpisi  

Zahteve in cilji s primerjavo med državami:  

Če želimo dvigniti nivo in srečo otrok in naroda, moramo zahtevati spremembe. Lahko bi 

imeli vsaj kakšen cilj, tako kot ga imajo na Finskem, da fakultetno izobrazijo 50 % vsake 

generacije. Na Finskem učni načrt vključuje umetnost, glasbo, ročne spretnosti, ipd. 

Prenovljeni učni načrt spodbuja ročna dela, saj so prepričani, da bodo te veščine v 



prihodnosti zelo pomembne, ker spodbujajo inovacije.  

Potrebno je vzpostaviti zaupanje, ki ne bo temeljijo na pripravah in stebrih. 

Pomembneje je učiti in poučevati otroke, kot pisati poročila.  

Starši in učitelji:  

Mi smo tisti, ki moramo pomagati otrokom, da zgradijo zgodbo svoje prihodnosti, da imajo 

neko predstavo prihodnosti, kaj bodo počeli.  

Vpis na pedagoško šolo in fakulteto na Finskem: najprej imajo pisni test, ki temelji na člankih, 

ki jih objavijo mesec dni pred izpitom. Nato sledi intervju, tako skušajo najti tiste 

posameznike, ki imajo dobre odnose, socialne veščine, da so sposobni komunicirati z učenci. 

Vprašajo jih tudi o motivaciji, o razlogu, zakaj so se prijavili za študij učitelja. Pokazati morajo 

tudi uro pouka, poučevati otroke pred komisijo in če dobijo dovolj točk, so sprejeti na 

fakulteto. Želimo, da so bolj orientirani h krepitvi identitete učitelja, torej morajo imeti idejo, 

zakaj so učitelji in kakšno je njihovo poslanstvo.  

Pripomočki za učence sestevanja, delitve, odštevanja, kar na tleh, na vratih, stopnice polne 

računskih operacij, večkratnike, poštevanko.  

Konkretne primere imamo tudi že v Sloveniji, kjer so na šolah ugotovili, da imajo hude 

primanjkljaje pri komunikaciji s starši in učenci, torej da na nek način konflikte z njimi 

poglabljajo, ne pa jih rešujejo. Počasi so začeli spreminjati metode dela, uspelo jim je v javni 

šoli, z enakimi šolskimi zakoni, šolskim načrtom, kot ga imajo vse šole po Sloveniji, predvsem 

niso usmerjeni v to, česa nekdo ne ve, pač pa kje je dober, kako se bo izboljšal, gradijo na 

dobrih odnosih, da motivirajo učence in pridejo do znanj. Vendar, ker si vsi starši želimo za vse 

svoje otroke enake pogoje po celi Sloveniji, zahtevamo normativ, ki bo zahteval takšen 

standard.  

Primeri iz prakse:  

Želimo nove metode dela, ki bodo bolj skladne s sodobnim načinom življenja in stvar 

popolnoma vsake šole v Sloveniji. Do danes po skoraj 20 letih sploh ne vemo, kakšne učinke je 

prinesla devetletka. Enako je s programom za nadarjene. Zadnje poročilo že 3 leta čaka na 

širšo razpravo in morebitne spremembe. Slovenski šolski sistem je vrhunski v procesiranju 

poglobljenega znanja, V mednarodnih raziskavah (PISA) dosegamo rezultate, ki so primerljivi z 

drugimi državami, a za tem je ogromno stresa in nezadovoljstva učiteljev, učencev in staršev. 

Želimo graditi na razmišljanju, motiviranju učencev. Spremembe se bodo zgodile, ko bodo 

otroci radi šli v šolo po znanje.  

Naloga slovenske družbe je, da humanizira šolstvo, ki je prevečkrat ujeto v kapitalske interese. 

Zahtevamo bolj transparenten pregled dela, boljšo obveščenost, dodatek k zakonu o 



obveščanju staršev pred sejo in po seji, dodatek popravkov in pisno pojasnitev celotnih 

argumentov na pobude ter uzakonitev pravilnika sveta staršev. Tehnološke spremembe, 

globalizacija, večja fizična in ekonomska mobilnost in še vrsta drugih dejavnikov bo globoko 

vplivala na poučevanje in učenje v naslednjih desetletjih. Vzgojitelji, učitelji, starši, odločevalci, 

družine in študentje, ki so fleksibilni in odprtega duha do vsega, kar spada v ‘’izobraževanje’’, ki 

vidijo daleč in želijo resne odgovore na prihodnje izzive, vas pozivamo k spremembam.  

Zahtevamo posodobitev učnega načrta in letno evalvacijo z mnenjem vseh učiteljev in staršev. 

To nam 66. člen ZOFVI omogoča. Zahtevamo brezplačno šolstvo, prestrukturiranje  

finančnega toka sredstev za NPZ v brezplačno izobraževanje učiteljev, brezplačno šolstvo 

(zvezki, pripomočki) in finančno spodbudo za učitelje, ki se trudijo biti boljši in boljše je treba 

nagraditi več.  

V prvem koraku bi bilo potrebno prevetriti kader na Pedagoški fakulteti, sploh na področju 

predmetnega pouka, saj so večinoma brez stika z realnostjo poučevanja na šolah. 

Pričakujemo upoštevanje, zasledovanje in spoštovanje 2. člena ZOsn:  

Zahteve: V celoti subvencionirani programi Zavodov in NVO s kvalitetnimi programi za 

izobraževanje o vseh oblikah poučevanja in preprečevanja nasilja v VIZ, ki bi rotirali na letni 

ravni med šolami. Nekaj primerov:  

- Montessori program  

- IC Korak za korakom  

- IC Pika - Lunina vila  

- Inštitut Integriteta 

- Freestyle učenje  

- Mreža gozdnih vrtcev in šol  

- Nature play film - licenca za vse vrtce in prvi razred OŠ  

- Playness pedagogika  

- School outside  

- Gozd Kurikul, Jakob Šubic  

- IC Eksena, zgodbe za otroke in peticija za preprečevanje obrekovanja. Unescova  

deklaracija o načelih strpnosti,  

- IVK - varnost v VIZ  

- NTC metode poučevanja, dr. Rajko Rajovič  

- Nastja Mulej, specialistka za kreativni razvoj in učinkovito sodelovanje  

- Safe.si  

- Zavod Emma  

- Društvo za nenasilno komunikacijo  



- Zavod Utrip  

- Le z drugimi smo  

- Ekologi brez meja  

- Samoobramba v šoli  

- Logout  

- Društvo Informacijski center Legebitra  

- Meditacija in vodena joga abecede  

- Dodaten predmet: Osebna rast in razvoj: Tehnike sproščanja, umiritve, spoznavanja  

čustev, reagiranja v različnih situacijah,  

- Multiplikacija znanja iz tujine  

- Diskolmanija - skotopični sindrom  

- Regratova lučka: Empatija do sebe  

- Sočuten.si, Janja Urbančič; mentorica za osebno rast in avtentično, zavestno ter  

sočutno starševstvo.  

- Unicef; program Povej  

- Društvo SOS Telefon  

- Združenje proti spolnemu zlorabljanju  

- Društvo za razvijanje čuječnosti  

- Rumena hiška, Lea Čerin  

- Center za pomoč mladim  

- Strokovni center Compas  

- Cool School, Mija selič  

S primerom iz prakse (e-asistent) pa želimo pokazati, kako močan je pritisk nad otroki v 

slovenskih šolah:  

V povprečnem šolskem dnevu na slovenski šoli si razredničarka dnevno vzame čas in 

opisuje zdravega, živahnega, inteligentnega otroka, brez posebnih potreb:  

Dan 1 :‘’Ni imel pripomočkov, pri pouku ni sodeloval. Motenje pouka z glasnimi komentarji, 

delanjem po svoje, nasprotovanje z besedami in dejanji. Navkljub opozorilom ni odnehal. Med 

poukom ne spremlja moje razlage, dela po svoje. Pri pouku ni reševal učnega lista, kljub 

dodatnim navodilom se je raje pogovarjal s sošolci. Poštevanka še ni osvojena. Pogosto 

vstajanje in sprehajanje do umivalnika in vmesno govorjenje. ‘’ Dan 2: ‘’Odklanja delo, moti 

pouk s komentarji, smejanjem, ne izpolnjuje učnih listov, ima samogovore, med ustnim 

ocenjevanjem se ne umiri, se smeje sošolcem, jih poziva k igri, se plazi k njihovi mizi. Poslala 

sem ga k svetovalni delavki, vendar je po vrnitvi nadaljeval s svojim neprimernim obnašanjem. 

Takšno vedenje je zelo moteče, pravi in večkrat kriči name, da ima to pravico delati, ker je še 



otrok. Ponovno se plazi po tleh, sprehaja, odgovarja, v delovnem zvezku ima veliko 

nerešenega dela, ne le domačih nalog, tudi rednega dela pri pouku, v zvezku ni lista od 

prejšnje ure. Mama pove, da je doma vse rešil v 15 minutah. ‘’  

Dan 3:’’ Ponovno je brez prepisov v zvezek in delovni zvezek. Smejanje, ropotanje, plazenje, 

klicanje sošolca. Skupaj s sošolcem sta sodelovala v motenju pouka, se med seboj pogovarjala, 

spuščala glasove, kričala in nista upoštevala mojih navodil. Ne dela zapisov, si ne označuje. Na 

moja navodila se odzove z odgovarjanjem, delo z ostalimi učenci posledično ni mogoče. Ni se 

hotel presesti, potem je vstal in se sprehajal po razredu. Vrgel list na tla in zakričal, da on tega 

ne bo delal.”  

Dan 4: ‘’Med poukom je motil ostale in si risal po roki. Mojih navodil in opozoril ne upošteva, 

ropota po mizi, plazi se po tleh, ne želi sodelovati, saj mu tema ni všeč. Ni želel prepisovati, se 

upiral z neprimernimi komentarji. Pasiven pri pouku, kliče druge učence in se želi pogovarjati z 

njimi.”  

Dan 5: ’’Neprimerno moteče vedenje se stopnjuje, kljub pogovoru z mano in svetovalno 

delavko. Zaradi njegovega glasnega govorjenja, izvajanja zvokov, ropotanja, vstajanja, plazenja 

po tleh, mora v mirni kotiček. Ob vrnitvi se njegovo kričanje nadaljuje čez učilnico. Zafrkavanje, 

plazenje, pačenje. Ob nadaljevanju motenja procesa pouka bom primorana vzgojno ukrepati. 

Na naslednji konferenci bom izpostavila njegove vedenjske težave, katerim nismo 

kompetentni.’’  

Finska razredna učiteljica Riika Nieminen (vir: poptv): ‘’Ne morejo vedno sedeti pri miru, celo 

uro. Postane jim dolgčas in ni zdravo. Gibanje spodbuja učenje in če hodijo in govorijo hkrati, 

se učijo hitreje in se učijo bolje, kot če bi samo sedeli na svojem mestu in ponavljali nek stavek. 

Povem jim, da če porabijo več kot 10 minut za domačo nalogo (recimo iz angleščine), naj mi to 

povedo; če delajo 20 minut, naj prenehajo in mi to povejo. Namen domače naloge ni, da gredo 

domov in so pod stresom. Zelo pomembno je, da naredimo večino dela v šoli. Starši niso 

učitelji, mi smo učitelji, mi moramo učiti.’’  

Učilnica tretjega razreda: mize so razporejene po celotni sobi, naključno. Izogibamo se 

klasični postavitvi miz v vrste. Vstopijo v šolo s 7 leti. 9 letniki se že tretje leto učijo 

angleščino. Učiteljica: ‘’Njihova angleščina je že zelo dobra, razumejo večinoma vse, kar 

povem.  

Učenci: ’’Imamo eno domačo nalogo. Narediti moramo selfie na svojem najljubšem kraju.  

Na nekaterih šolah imajo pripomočki za učence za seštevanje, delitve, odštevanje, kar na 

tleh, na vratih. Stopnice so polne računskih operacij, večkratnikov, poštevanke.  

Učencem želimo vrniti žar v oči s projekti, ki jih bodo načrtovali s pomočjo učitelja. Življenjsko 

učenje preko projektov je pomembno, da učenci sodelujejo v načrtovanju pouka, z 



vključevanjem lastnih interesov. S takšnim aktivnim učenjem pridobijo bistveno več, kot če o 

vsem odločajo in jim vse servirajo učitelji. Želimo jim vrniti medgeneracijsko povezanost, igranje 

predstav pred starejšimi učenci in obratno. Sprašujmo jih, kaj bi želeli znati in na kakšen način 

bi se to radi naučili. Ko bodo učenci sami ustvarjalci svojega učnega procesa, se bo vrnila 

njihova prirojena vedoželjnost in navdušenje nad učenjem. Samo lastna (notranja) motivacija 

za učenje lahko prinaša trajne in kakovostne rezultate. Naša prednostna vrednota mora biti, da 

vzgajamo odgovorne (in ne zgolj ubogljive) posameznike s pozitivno samopodobo.  

Če se bodo učenci v šoli dobro počutili, da se bodo več naučili. Če pogledamo sebe, kdaj 

delamo dobro? Takrat, ko se dobro počutimo! Ali takrat, ko trpimo, delamo dobro? Dvomimo.  

Zahtevamo spremembe! Zdaj!  

Nataša Šram  

Predsednica društva Svet Staršev                                                              Ljubljana, 09.01.2019  


