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1 V skladu z Navodili MIZŠ je upravičenec dolžan pri izvajanju operacije upoštevati zahteve obveščanja in informiranja 

javnosti, v okviru česar je med glavnimi obveznostmi upravičenca, da na svoji spletni strani med izvajanjem operacije objavlja 

informacije o operaciji, vključno s kratkim opisom ciljev in objavo rezultatov (nastalih izdelkov) operacije ter poudariti podporo, 

prejeto s strani EU - naslov spletne strani upravičenec sporoči ministrstvu. 
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POVZETEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI PROGRAMA POŠ V OBDOBJU 2016-2021 

 

 

V okviru projekta POŠ 2016 – 2021 smo za dijake izvedli številne aktivnosti: delavnice učenja 

socialnih veščin, delavnice Učenje učenja, delo z dijaki s posebnimi potrebami in dijaki tujci, 

tematske strokovne delavnice za spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja ter 

razvijanje funkcionalne pismenosti, sodelovali smo pri pripravi dijakov na različna 

tekmovanja v znanju in spretnostih, izvedli delavnice učenja socialnih veščin na razrednih 

taborih in karierno svetovanje. V šolskem sistemu velikokrat ni časa in prostora za bolj 

poglobljene pogovore o določenih, mladim pomembnih temah. Delavnica je zato primeren 

prostor, kjer se te teme lahko odpirajo in mladi lahko v varnem okolju o njih sproščeno 

spregovorijo. Pripomorejo k uspešni vključenosti dijakov v učno okolje in dvigujejo njihove 

socialne kompetence. Dijaki so samozavestnejši, bolj strpni, odprti in dojemljivi. 

Z delavnicami učenja socialnih veščin smo želeli spodbujati bralno in funkcionalno 

pismenost, jezikovne kompetence in kompetence kritičnega mišljenja. Z različnimi 

aktivnostmi smo spodbujali in krepili medsebojno povezovanje in sodelovanje, medvrstniško 

pomoč, inovativnost in ustvarjalnost. Izkazale so se kot dobra, zanimiva in učinkovita metoda 

dela z mladimi v skupini. 

Skozi dejavnosti za razvoj kariere so dijaki ozavestili svoja močna področja in primanjkljaje. 

Naučili so se bolj učinkovito načrtovati svoje izobraževanje. Z znanjem in veščinami, ki so jih 

pridobili, se lahko ustrezno spoprimejo z iskanjem svoje zaposlitve in samozaposlitve. 

Dijakom s tujejezičnega področja smo s pomočjo aktivnega izkustvenega učenja pomagali pri 

premagovanju vsakdanjih težav in pri vključevanju v novo okolje. Poudarili smo pomen 

razvoja kompetence »Učenje učenja«. Dijaki so spoznali različne pristope k učenju in stile 

učenja ter se naučili, kako si učenje organizirati. Pri dijakih s posebnimi potrebami je bil 

poseben poudarek pri prehodu na trg dela, zato smo izvedli predvsem aktivnostih, skozi 

katere so pridobili in utrjevali splošne življenjske spretnosti in znanja. Nadarjene dijake smo 

pripravljali na različna tekmovanja v znanju in spretnostih, ter jim pomagali pri doseganju 

kompetenc samoiniciativnosti in odgovornosti. Socialne kompetence smo poskušali 

nadgrajevati tudi pri razrednikih, učiteljih in drugih strokovnih delavcih. Znanja, pridobljena 

na tematskih delavnicah, so prenašali v razred, v delo z dijaki. 

V času trajanja projekta smo izvedli različne aktivnosti: 

a) Delavnice učenja socialnih veščin za krepitev socialnih spretnosti, ki posamezniku 

omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega odzove na 

dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku. Obsegajo vedenje, ki ga 

mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v družbeno 

okolje. Preko interakcijskih iger in metode socialnega ter izkustvenega učenja na delavnicah 

razvijamo različne plati naše osebnosti ter se preko sprejemanja samega sebe in drugih 

naučimo uspešnejšega reševanja konfliktov ter asertivnega vedenja.  

Veščine sodelovanja, povezovanja in komuniciranja so že od nekdaj zelo pomembne. So 

ključne za izražanje posameznikovih spretnosti in sposobnosti na mnogih področjih 
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njegovega funkcioniranja v ožjem in širšem okolju ter za izgradnjo odnosov v skupinah. Z 

visoko razvitimi tovrstnimi veščinami lahko celo kompenzira morebitne primanjkljaje na 

drugih področjih oz. pri drugih kompetencah. Vključenost posameznika v šolo, razred in 

družbo nasploh, je v veliki meri odvisna od njegovih veščin sodelovanja in komunikacije. 

Namen različnih aktivnosti v sklopu delavnic sodelovanja in povezovanja je, da se dijaki v 

prijetnem in mirnem okolju spoznavajo, ustvarijo in krepijo medsebojna prijateljstva, se učijo 

komunikacije, spoznajo in razumejo pomen pozitivne razredne klime in pripadnost razredu. 

Tako pomagamo ustvariti klimo za učinkovito in prijetno skupno delo pri pouku. Sodelovanje 

in povezovanje spodbuja interakcije med dijaki, je priložnost za izpopolnjevanje različnih 

veščin in hkrati ponuja veliko različnih možnosti za oblikovanje zanimivega socialnega in 

sodelovalnega učnega okolja in je učinkovita strategija za izboljšanje dosežkov učencev. 

Izvedli smo niz delavnic na različne teme, npr.: spoznavanje sebe in drugih, samopodoba, 

trud in motivacija, razredna klima, čustva in empatija, vrednote in osebnost, sodelovalne 

veščine, medsebojni odnosi in reševanje konfliktov, stereotipi in predsodki, vključevanje v 

skupino, spoštljiva komunikacija, sprejemanje odločitev, postavljanje in doseganje ciljev, 

sedem inteligenc, moč besed, povezovalne in razdiralne navade, kdo mi je enak, 

razumevanje in konstruktivno reševanje konfliktov, socialne igre, medsebojno povezovanje 

in sodelovanje, skrb zase in za druge in podobno. Teme delavnic smo izbirali in delavnice 

načrtovali glede na želje in potrebe, ki so se izkazale pri dijakih. 

Z delavnicami za krepitev socialnih veščin bomo v sodelovanju z razredniki in svetovalno 

službo nadaljevali tudi po zaključku projekta. Na njih smo se lotevali tem, ki so v določenem 

obdobju bile potrebne in izkazalo se je, da jih dijaki potrebujejo; radi so prihajali in 

sodelovali, delili svoje izkušnje, se odprli in povezali med seboj. Pripravlja se tudi mapa 

delavnic, ki smo jih izvedli, kot podpora razrednikom in ostalim strokovnim delavcem (za 

razredne ure, spoznavne tabore). 

b)  Pomoč dijakom s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela in vključevanju 

na trg dela, v katero so bili vključeni mladostniki s posebnimi potrebami, ki so zaradi različnih 

življenjskih izkušenj prikrajšani za določene socialne interakcije in izkušnje, zato je z njimi še 

posebej pomembno vzpostaviti stik in se jim na pravi način približati. Potrebovali so pomoč 

pri premagovanju vsakdanjih težav, pridobivanju in utrjevanju splošnih življenjskih spretnosti 

in znanj. Opažamo, da se slabo znajdejo tudi na trgu dela in potrebujejo svetovanje in 

podporo pri kariernem usmerjanju. Skozi aktivnosti smo krepili komunikacijske veščine, 

bralno in računsko pismenost, razvijali veščine ravnanja z denarjem, časovne orientacije in 

uporabe računalniških znanj ter spoznavali trga dela. Dijaki so krepili socialne kompetence in 

razvijali veščine in kvalifikacije, ki so potrebne za vstop na trg dela. Teme delavnic so bile: 

osebna predstavitev, načrtovanje in organizacija učenja, moja podporna mreža, krepitev 

komunikacijskih veščin, govorni bonton, učenje učenja in tehnike urjenja spomina in 

pozornosti, priprava osebnih izobraževalnih načrtov, razredna in šolska pravila, kdo sem in 

kako me vidijo drugi, medsebojno povezovanje in sodelovanje. 

c) Pomoč dijakom tujcem, saj precejšen delež dijakov na šoli predstavljajo dijaki tujci. Prihod 

v novo šolo, med nove učitelje in nove sošolce je stresen za marsikaterega dijaka, tudi če ta 

ne menja hkrati še države. Še večji izziv pa je, če se mora dijak spopasti z drugačnim jezikom 
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in drugačno kulturo. Opažamo, da dijaki priseljenci potrebujejo posebne prilagoditve, ki bi 

jim pomagale pri dokončanju srednješolskega programa. Gre za mladostnike, ki se poleg 

običajnih problemov, značilnih za to starostno obdobje, srečujejo še z množico drugih težav. 

Spopasti se morajo z drugo kulturo, z drugim jezikom, z drugačnim načinom življenja in z 

vrstniki iz druge države. Veliko stisko jim predstavlja jezik, prav tako učečim učiteljem. 

Dijakom tujcem poskušamo olajšati premagovanje vsakdanjih težav, da se lažje vključijo v 

šolsko in širše okolje, pridobijo samozavest in so uspešni pri učenju slovenskega jezika. 

Individualiziran pristop pri delu z dijaki tujci se je izkazal za izredno učinkovitega, lahko 

rečemo, potrebnega, nujnega. Le tako se ti dijaki lahko uspešno asimilirajo, prilagodijo in 

naučijo slovenskega jezika do te mere, da so v prihodnjem šolskem letu lahko tudi učno 

uspešni in napredujejo v višji letnik. Izvedene so bile naslednje delavnice: spoznavanje 

šolskega in širšega okolja, spoznavanje sebe in drugih, individualizirani načrti izobraževanja, 

medkulturne delavnice, motivacija, moja podporna mreža, učenje učenja, postavljanje in 

doseganje ciljev, bralna značka za tujce in podobno. 

d) Organizacija in izvedba delavnic »Učenje učenja«, saj se v sodobnem času vsi soočamo z 
novimi izzivi, svet je čedalje bolj povezan, vsak dan smo deležni vedno novih informacij. Vsak 
od nas, še posebej mladi, potrebuje ključne kompetence, da bi se lahko prilagajal hitro 
spreminjajočemu se svetu. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi potrebujemo za osebno 
izpolnitev in razvoj, za sprejetost med vrstniki in družbi nasploh in kasneje tudi pri iskanju 
zaposlitve. Ena od ključnih kompetenc je tudi UČENJE UČENJA. Je sposobnost učiti se in 
vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, učinkovito upravljati s časom in informacijami, 
znati sodelovati v dvojicah in skupinah, sposobnost premagovati ovire pri učenju, razvijati 
odgovornost za lasten uspeh, pridobivanje, obdelava in uporaba novih znanj in spretnosti, 
znati poiskati informacije, se naučiti zaupati vase, kritično sprejemati nove informacije, 
poznati in uporabiti učne strategije in spoznati lastne prednosti in pomanjkljivosti. 

 

Dijaki na delavnicah spoznajo, kakšno okolje je najprimernejše za učenje in znajo ustvariti 
pogoje za učinkovito učenje, naučijo se, kako si organizirati urnik učenja, razumejo, kako 
pomembno je načrtovanje časa, spoznajo pomen tega, kar se naučimo v šoli, spoznajo, kako 
šolsko življenje sovpada pri delu in osebnem življenju, bolj so motivirani za učenje, spoznajo 
svoje učne strategije, znajo izbrati ustrezne načine in metode učenja, zgledujejo se po 
drugih, kako se učijo in kaj jih motivira in spoznajo, kako pogosto se znanje, pridobljeno v 
šoli, uporablja v vsakdanjem življenju. 

Delavnice so bile namenjene predvsem dijakom prvih letnikov, da so se seznanili s tehnikami 
uspešnega učenja, stili učenja in organizacijo dela. Dijakom smo poskušali približati pomen 
izobraževanja in pomagati tistim, ki želijo svoj način učenja izboljšati. Spoznali so dejavnike in 
stile uspešnega učenja in bili tako sposobni analizirati svoj pristop k učenju. 

Za dijake prvih letnikov različnih programov in manjše skupine dijakov s posebnimi 

potrebami in dijakov tujcev so bile izvedene delavnice »Učenje učenja«, kjer so dijaki 

spoznali svoj prevladujoči učni stil in dobili napotke in navodila, kako si čim bolj učinkovito 

organizirati in načrtovati učenje doma. Spoznali so različne pristope obnavljanja snovi in se 

naučili izdelati osebni izobraževalni načrt. 
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Za dijake preostalih letnikov različnih programov so bile izvedene delavnice, kjer so dijaki 
spoznavali različne tehnike za urjenje in krepitev spomina, razvijanje slušne pozornosti ter 
koncentracije pri branju, bogatenje besednega zaklada in razvijanje veščin zaporedja. 
 
Delavnice Učenje učenja se bodo izvajale tudi po izteku projekta. 
 
e) Delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih 

letnikov 

Delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem so namenjene dijakom 

zaključnih letnikov in dijakom, ki se udeležijo mobilnosti v tujini. Dijaki se seznanijo s 

pomembnostjo dobro napisanega življenjepisa in spoznajo, kaj so to kompetence in kako jih 

pridobivajo pri interesnih dejavnostih in/ali pri opravljanju obvezne prakse pri delodajalcih. 

Seznanijo se, kako vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o 

tem, kje so jo pridobili oziroma, kako so jo razvili. Na ta način lahko pregledno in 

sistematično razvrstijo v življenjepis svoja znanja in kompetence. 

Pripravili in izvedli smo delavnice za dijake zaključnih letnikov in dijake, ki so se udeležili 
mobilnosti. 
 
f) Priprava dijakov na različna tekmovanja v znanju in spretnostih so namenjene dvigu ravni 

ustvarjalnosti, krepitvi komunikacijske kompetence, naučiti se soočati s stresom in karierno 

orientacijo. Namen delavnic je krepitev komunikacijskih veščin, da dijaki spoznajo nekaj 

osnovnih pravil javnega nastopanja in da so, ko predstavljajo sebe, šolo in svoj izdelek bolj 

suvereni in samozavesti. Na delavnicah smo spoznavali veščine javnega nastopanja in dijake, 

ki so se udeleževali različnih tekmovanj spodbujali in pripravljali na suveren in uspešen javni 

nastop. 

g) Tematske delavnice za razvoj socialnih kompetenc za razrednike, učitelje in ostale 

strokovne delavce kot priložnost za razvijanje novih in nadgradnjo že pridobljenih 

kompetenc. Učitelji preko izkustvenega učenja pridobivajo in razvijajo svoje socialne 

kompetence in se opremijo s potrebnimi veščinami in tehnikami za tematske delavnice z 

učenci. S strokovnimi delavci različnih VIZ smo izvedli različna usposabljanja: tematske 

delavnice (medsebojno povezovanje in sodelovanje), tematske razredne ure, oblike dela z 

dijaki. 

h) Karierna orientacija in svetovanje, ker so dijaki na tem področju pogosto prikrajšani za 

temeljne informacije in usmeritve, zato za dijake zaključnih letnikov vsako leto organiziramo 

dogodke, kjer le-te lahko pridobijo. Skozi delavnice jih poskušamo izuriti v pripravi ponudb za 

delo, jih naučiti, kaj so to kompetence, da razumejo pomen načrtovanja karierne poti in da 

so seznanjeni z možnostmi nadaljevanja študija. Na srečanju s kadroviki različnih podjetij 

dijaki pridobijo pomembne informacije o trgu dela in spoznajo pomemben vidik iskalcev 

zaposlitve z zornega kota kadrovnikov. Gre za delavnice, na katere so povabljeni kadroviki iz 

podjetij, s katerimi šola tudi sicer sodeluje, kjer so dijakom predstavljene razmere na trgu 

dela, načini in postopki kadrovanja v podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Dijaki so 

zato bolj motivirani za učenje in načrtovanje lastne karierne poti, z razvojem ključnih 
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kompetenc pa bodo tudi bolj konkurenčni na trgu dela. Za dijake naših zaključnih letnikov 

smo vsako leto pripravili dogodek, kjer so se predstavile številne izobraževalne inštitucije in 

so dijaki in študenti pridobili kup koristnih informacij, ki so jim bile v pomoč pri izbiri 

nadaljnje izobraževalne poti. 

Vsako leto smo v sodelovanju s Kariernim centrom sodelovali na več dogodkih: Pot do 

zaposlitve, Moja karierna pot, sodelovali smo na Informativnem dnevu, v sodelovanju z 

Zavodom Nefix smo se udeležili dogodka Pogumne odločitve. 

i) Izvajanje aktivnosti na dijaških razrednih taborih: projekt POŠ 2016 – 2021 je z 

delavnicami učenja socialnih veščin sodeloval tudi na razrednih spoznavnih taborih z 

različnimi oddelki različnih programov. S tem smo želeli dijakom v prijetnem in mirnem 

okolju, v naravi, ustvariti vzdušje za nemoteno medsebojno spoznavanje, ustvarjanje 

razredne skupnosti, ustvarjanje in krepitev medsebojnih prijateljstev, razvijanje 

samostojnosti in dobre samopodobe, razvijanje veščin nastopanja, učenje komunikacije in 

spoznavanje novega okolja. Tako smo pomagali ustvariti klimo za učinkovito in prijetno 

skupno delo v razredu, pri pouku.  

V lanskem in letošnjem šolskem letu smo zaradi epidemioloških razmer in omejitev, 

delavnice učenja socialnih veščin, ki jih sicer izvajamo na razrednih in spoznavnih taborih, 

izvedli v učilnici na prostem ali na daljavo.  

j) Srečanja za starše: v sodelovanju s svetovalno službo in multiplikatorko POŠ na GVŠ BIC 

Ljubljana smo pripravili tematske delavnice/srečanja za starše naših dijakov. Lotili smo se 

različnih tem: 

- Kako prepoznati stisko otroka in kaj narediti? 

- Kako spremembe, ki jih doživljamo, vplivajo na naše odnose? 

- Utrujenost in odgovornost pri najstnikih. 

- Kako dobro poznam svojega najstnika? 

Delavnice, na katerih smo sodelovali s starši, so se izkazale za zelo dobrodošle, celo 

potrebne, predvsem v  obdobju, v katerem smo se znašli. Pokazalo se je, da ne le dijaki, pač 

pa tudi njihovi starši, potrebujejo podporo, prostor za povezovanje, izmenjavo izkušenj, stisk, 

dvomov, sodelovanje. Z aktivnostjo bomo nadaljevali tudi po zaključku projekta. 

 

UDELEŽBA OTROK V AKTIVNOSTIH POŠ 

 

Dijaki, ki se izobražujejo pri nas, prihajajo iz zelo različnih socialno ekonomskih okolij. Veliko 

je dijakov s posebnimi potrebami, dijakov, ki jim primanjkuje osnovnih socialnih veščin in 

dijakov, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja. Izkušnje kažejo, da se vse te skupine dijakov 

pogosto slabo znajdejo v osnovnih življenjskih okoliščinah. Potrebujejo večjo stopnjo 

podpore pri pridobivanju socialnih kompetenc. Število dijakov, ki potrebujejo podporo v 

vsakodnevnem življenju, vsako leto narašča. Duševno stanje mladih se odraža tudi v porastu 

različnih težav v socialnem funkcioniranju, kar se kaže v različnih segmentih njihovega 
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delovanja. Pogosto se dijaki pred zaključkom izobraževanja in ob prehodu na trg dela slabo 

znajdejo. Naše aktivnosti so bile zato usmerjene tudi v podporo na tem področju. Posebno 

skrb smo posvetili dijakom, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja, predvsem v smislu osebne 

podpore in vodenja ter pri premagovanju vsakdanjih težav, pa tudi v krepitvi  socialne mreže 

dijakov tujcev. Zaznali smo velik interes in potrebe dijakov po sodelovanju na različnih 

področjih in v različnih aktivnostih, zato je bilo v te dejavnosti vključeno veliko število 

dijakov. Ugotavljamo, da imajo mladi vedno slabše razvite socialne veščine, ne znajo se več 

pogovarjati v neposrednem stiku, iskati skupne rešitve in reševati morebitne konflikte. 

Socialne veščine so zagotovo med najpomembnejšimi spretnostmi, ki jih mora mladostnik 

imeti. Potrebne so za samozavestno in odzivno in obojestransko koristno interakcijo z 

drugimi ljudmi.  Zagotovo so med najpomembnejšimi spretnostmi, ki jih mladostnik mora 

imeti. Pomanjkanje le teh lahko posredno vpliva na optimalno delovanje v šolskem, 

poklicnem in zasebnem okolju. Na delavnicah z dijaki smo se učili, kako biti del skupine in 

kako v njej konstruktivno delovati, raziskovali smo pomen in vrednost boljšega poznavanja in 

razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih 

vstopamo. Skupinsko delo na delavnicah je nudilo možnost polnega vključevanja in aktivno 

participacijo vsakega od udeležencev. Vsakdo je lahko izrazil svoje mnenje in izkušnje, 

poslušal druge, spoznaval in hkrati sprejemal raznolikost. Dijaki lahko tako pridobljena znanja 

in izkušnje uporabijo tako znotraj skupine kot v vsakdanjem življenju. Teme so se 

posredovale z uporabo različnih iger vključevanja, pogovorov, izkustvenih vaj, kratkih razlag, 

iger vlog, argumentiranjem za in proti. Obravnavane teme so se osredotočile na današnji 

svet mladostnikov in z njim povezanimi izzivi. Izbrali smo zanimive, uporabne, življenjske 

teme. Vse dejavnosti so bile izkustvene, temeljile so na učenju iz konkretnih primerov, 

izmenjavi izkušenj in skupinski podpori posamezniku. Delo je potekalo individualno, v paru in 

v skupini. 

V vse te dejavnosti je bilo vključeno veliko število dijakov, saj smo zaznali potrebe in interes 

dijakov po sodelovanju na različnih področjih in v različnih delavnicah in aktivnostih. V 

obdobju šolanja na daljavo in kombiniranega izobraževanja se je potreba po sodelovanju z 

dijaki na tak način in individualnem delu z njimi le še povečala. Potrebovali so še več 

podpore, motivacije in spodbude. 

Ob načrtovanju projekta ni bilo mogoče povsem natančno predvideti, kolikšen bo interes pri 

dijakih za program POŠ. Tekom projekta se je izkazalo,  kako zelo so bile dejavnosti, izvedene 

v okviru projekta, prav zaradi raznolikosti naših dijakov, potrebne, koristne in učinkovite. 

 

PROFESIONALNA USPOSABLJANJA STROKOVNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV NA 

PODROČJIH OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA TER SREDNJEGA POKLICNEGA IN 

SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA 

  

V projektu smo v svoje aktivnosti vključili tudi zaposlene v različnih VIZ. Želeli smo deliti 

pridobljena znanja in izkušnje. Za učitelje in ostale strokovne delavce smo izvedli tematske 

delavnice za razvoj socialnih kompetenc, kjer so učitelji preko izkustvenega učenja razvijali in 

krepili svoje socialne kompetence in se opremili s potrebnimi veščinami in tehnikami za 
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tematske delavnice z dijaki. S strokovnimi delavci različnih VIZ smo izvedli različna 

usposabljanja na različne teme: tematske delavnice na temo povezovanja in medsebojnega 

sodelovanja, tematske razredne ure s predstavitvijo aktivnosti in različnih dejavnosti, ki jih 

na razrednih urah ali spoznavnih taborih lahko izvajamo z dijaki z namenom krepitve 

socialnih, komunikacijskih pa tudi digitalnih vsebin in predstavitev različnih oblik dela z dijaki 

ter prednosti različnih pristopov dela z njimi. Veliko je bilo sodelovanja z multiplikatorji 

drugih šol. To je bila tudi ena od priložnosti za diseminacijo pridobljenih znanj in izkušenj, da 

se še bolj povežemo z lokalnim okoljem in  učitelji različnih VIZ. 

 

DRUGE AKTIVNOSTI, RAZNO 

 

Multiplikator POŠ se je času izvajanja projekta vključeval v raznorazne aktivnosti znotraj 

zavoda, se udeleževal različnih usposabljanj in izobraževanj za krepitev socialnih in digitalnih 

kompetenc, se povezoval z dijaki, učitelji, svetovalno službo in s starši dijakov. Vpet je bil v 

vse spore šolskega življenja in imel pomembno povezovalno vlogo med vsemi udeleženci 

izobraževanja. 

 

MULTIPLIKATOR POŠ 

 

Delo in vloga multiplikatorja POŠ 2016 – 2021 se je v celotnem obdobju projekta razvijala in 

krepila, izkazala se je kot izredno dobrodošla in potrebna. Multiplikator je kot vezni člen med 

dijaki, starši, učitelji, svetovalno službo in ostalimi strokovnimi delavci šole, odigral 

pomembno povezovalno vlogo in spodbujal ter krepil sodelovanje in povezovanje med vsemi 

deležniki vzgojno- izobraževalnega procesa. Aktivnosti, ki jih je multiplikator izvajal v okviru 

projekta, so znatno pripomogla k dvigu socialnih, komunikacijskih in digitalnih kompetenc 

dijakov in učiteljev. Dijaki so skozi različne dejavnosti razvijali čustvene in socialne veščine in 

pridobivali nove življenjske kompetence. Naslavljale so področja spoštovanja, sprejemanje 

sebe in drugih, postavljanje in uresničevanje ciljev, pomen sodelovanja in prijateljskih 

odnosov, reševanje problemov, področje soočanja s stresom, pozitivne življenjske 

naravnanosti, zavedanja o lastni posebnosti, unikatnosti, asertivnost in ravnanje s čustvi. 

Socialne in čustvene kompetence so zaščitni dejavniki razvoja zdrave osebnosti ter gradniki 

realne in stabilne samopodobe. S temi veščinami in kompetencami postajajo mladi bolje 

opremljeni za spoprijemanje z vsakdanjimi izzivi in vzpostavljanje kakovostnejših odnosov. 

To hkrati pomeni, da se bodo v življenju v najrazličnejših situacijah, povezanih z 

medosebnimi odnosi, bolj verjetno lažje znašli, torej tudi manj zapletali. 

Obdobje epidemije je dodobra pretreslo že dolgo poznani tradicionalni šolski sistem. Čez noč 

so se morali dijaki in učitelji prilagoditi na nov način šolanja in dela. Medsebojne stike na šoli 

so zamenjale videokonference in elektronska komunikacija, preko katere so se vzpostavile 

nove oblike posredovanja, preverjanja in ocenjevanja znanja. Delo na daljavo je zagotovo 

predstavljalo nepričakovan izziv – ne samo dijakom, ampak tudi učiteljem. Metode dela so se 

čez noč popolnoma spremenile, vse je bilo treba vnaprej zelo natančno načrtovati, 
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Nova resničnost, v kateri smo morali kar hitro vsi poiskati nove in kreativne načine, pa ne 

samo načine za vsakdanje življenje, ampak tudi na področju vzgoje in izobraževanja, je 

spremenila marsikatere poglede na svet, družbo in posameznika. Tudi šola tukaj ni bila 

nobena izjema. Intenzivno smo se morali vsi, tako učitelji kot dijaki, spoprijeti z novimi izzivi 

poučevanja in učenja na daljavo. Na tem mestu bi izpostavila, da je obdobje prineslo tudi 

veliko dobrega in svežega na področju številnih novih računalniških izkušenj, ki jih bomo 

lahko bolj samozavestno in suvereno uporabljali tudi v prihodnje. 

Poleg dejstva, da je pouk  potekal na daljavo, da smo morali osvojiti in nadgraditi svoje 

digitalne kompetence, je bilo morda še težje sprejeti dejstvo, da je stik preko ekrana 

vsekakor nekaj čisto drugačnega kot stik v živo. In to so okoliščine, ki so najbolj vplivale na 

naše delo, delo multiplikatorja POŠ. Vse naše aktivnosti namreč temeljijo in jih gradimo na 

pristnem, živem stiku z dijaki in s sodelavci. Le-ta tudi omogoča povezovanje, sodelovanje, 

vzpostavitev odnosov, ki so podlaga za uspešno delo. Dijaki, ki se izobražujejo na naši šoli, 

zaradi zelo različnih socialno ekonomskih okolij, iz katerih prihajajo, še toliko bolj potrebujejo 

»živi stik«. A smo se poskušali prilagoditi in menim, da nam je dobro uspelo. 

 

STROKOVNI TIM POŠ 

 

Strokovni tim POŠ nas je z nasveti, natančnimi navodili in spodbujanjem, podpiral ves čas 

izvajanja projekta, tako pri sami izvedbi kot pri urejanju dokumentacije. Zelo koristna in 

dobrodošla so bila srečanja multiplikatorjev POŠ, ki so nudila idealen prostor za izmenjavo 

izkušenj in idej. 

 

VPETOST V OKOLJE 

 

Ves čas projekta smo aktivno sodelovali z lokalnim okoljem in  organizacijami iz lokalnega 

okolja, ki so vključene v projektno dokumentacijo (Adecco, Spar, OŠ Oskarja Kovačiča in 

Slovenska filantropija) in tudi z drugimi, predvsem tistimi, pri katerih dijaki BIC Ljubljana 

opravljajo praktični del izobraževanja (npr. Žito, Ljubljanske mlekarne). Narava določenih 

aktivnosti v projektu je pokazala prednost vključitve tudi nekaterih drugih organizacij. Tako 

smo posledično sodelovali z več različnimi organizacijami, kot je bilo predvideno v prijavni 

vlogi. Na dogodkih kariernega svetovanja in orientacije, ki smo jih izvedli za dijake in 

študente v sodelovanju s Kariernim centrom, so poleg že omenjenih sodelovali še agencija 

Kariera, M servis, mladi podjetnik Matic Vizjak, Mercator in Zavod Nefix. Za dijake in 

študente smo tako pripravili srečanja s kadroviki različnih podjetij, da bi jim prikazali razmere 

na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na 

Kariernem dnevu, ki smo ga vsako leto pripravili za dijake in študente, smo sodelovali z 

različnimi izobraževalnimi ustanovami, ki so bile izbrane po predhodni poizvedbi in predlogih 

dijakov. Pri delu z dijaki s posebnimi potrebami smo se povezovali tudi s projektom Prehod 

mladih, ki je namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem 

prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela. 
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KAZALNIKI REZULTATOV IN NAPREDOVANJA PROJEKTA 

 

Zap. 

št. 

Naziv kazalnika 

 

Načrtovana 

vrednost 

kazalnika 

Dosežena  

vrednost  

kazalnika 

1 

Število usposobljenih strokovnih in 

vodstvenih delavcev 218 218 

2 

Število vključenih učencev oziroma 

dijakov 2150 5009 

3 Število sodelujočih organizacij 4 8 

4 Predstavitev projekta na spletni strani 1 1 

5 Poročilo o rezultatih in evalvaciji projekta 6 6 
 

 

Opombe - pojasnilo v primeru odstopanja doseženih vrednosti kazalnika od 

načrtovanih vrednosti kazalnika:                                                                              

 

2. Število vključenih učencev 

oziroma dijakov 

5009 OPOMBE:  V prijavni vlogi za projekt POŠ 2016-2021 smo načrtovali, da 

bomo v petletnem obdobju izvedli različne delavnice in dejavnosti za vsaj 

2150 dijakov. Na BIC Ljubljana izobražujemo dijake, ki prihajajo iz zelo 

različnih socialno ekonomskih okolij, dijake s posebnimi potrebami, 

dijake, ki jim primanjkuje osnovnih socialnih veščin, le ti se pogosto slabo 

znajdejo v osnovnih življenjskih okoliščinah in potrebujejo večjo stopnjo 

podpore pri pridobivanju socialnih kompetenc. Vsako leto narašča število 

dijakov, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, duševno 

stanje mladih se odraža tudi v porastu različnih težav v socialnem 

funkcioniranju, kar se kaže v različnih segmentih njihovega delovanja. 

Dijaki se pred zaključkom izobraževanja in ob prehodu na trg dela slabo 

znajdejo, zato so naše aktivnosti usmerjene tudi v podporo dijakom na 

tem področju. Posebno skrb posvečamo tudi dijakom, ki prihajajo iz 

tujejezičnega okolja, predvsem v smislu osebne podpore in vodenja ter 

pri premagovanju vsakdanjih težav, pa tudi v krepitvi  socialne mreže 

dijakov tujcev. V okviru projekta za dijake izvajamo številne aktivnosti: 

delavnice učenja socialnih veščin, delavnice Učenje učenja, individualno 

delo z dijaki s posebnimi potrebami in dijaki tujci, tematske strokovne 

delavnice za spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja ter 

razvijanje funkcionalne pismenosti, priprava dijakov na različna 

tekmovanja v znanju in spretnostih, delavnice socialnih veščin na 

razrednih taborih in karierno svetovanje. V vse te dejavnosti je vključeno 

veliko število dijakov, saj zaznavamo potrebe in interes dijakov po 

sodelovanju na različnih področjih in v različnih delavnicah in aktivnostih. 

V obdobju šolanja na daljavo in kombiniranega izobraževanja se je 

potreba po sodelovanju z dijaki na tak način in individualnem delu z njimi 

le še povečala. Potrebovali so še več podpore, motivacije in spodbude. 

Vloga multiplikatorja POŠ se je izkazala za zelo dragoceno in potrebno. 
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Ob načrtovanju projekta ni bilo mogoče povsem natančno predvideti, 

kolikšen bo interes pri dijakih za program POŠ. Tekom projekta se je 

Izkazalo,  kako zelo so dejavnosti, izvedene v okviru projekta, prav zaradi 

raznolikosti naših dijakov, potrebne, koristne in učinkovite. Zato je bil  

kazalnik oz. ciljna vrednost že dosežena oz. presežena. Do 30.9.2021 je 

število dijakov, vključenih v projekt, 5009. 

3. Število sodelujočih 

organizacij 

8 OPOMBE: V prijavni vlogi za projekt POŠ 2016-2021 smo načrtovali 

sodelovanje z najmanj 4 organizacijami iz lokalnega okolja, ki so vključene 

v projektno dokumentacijo (Adecco, Spar, OŠ Oskarja Kovačiča in 

Slovenska filantropija) in tudi z drugimi, predvsem tistimi, pri katerih 

dijaki BIC Ljubljana opravljajo praktični del izobraževanja (npr. Žito, 

Ljubljanske mlekarne) in s katerimi sodelujemo v okviru karierne 

orientacije. Število vključenih organizacij, s katerimi smo do sedaj 

sodelovali v projektu je preseženo, saj je narava določenih aktivnosti v 

projektu pokazala prednost vključitve tudi nekaterih drugih organizacij. 

Tako smo posledično sodelovali z več različnimi organizacijami, kot je bilo 

predvideno v prijavni vlogi. Na dogodkih kariernega svetovanja in 

orientacije, ki smo jih izvedli za dijake in študente so poleg že omenjenih 

sodelovali še: agencija Kariera, M servis, mladi podjetnik Matic Vizjak, 

Mercator in Zavod Nefix. 
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STRATEGIJA PROŽNIH OBLIK UČENJA  

 

STRATEGIJA PROŽNIH OBLIK UČENJA – prispevanje v kazalnik 10.5 Delež šol, ki 

so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja. 

 



V projektu POŠ smo izvajali neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega 
izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer smo izvajali 
individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma 
dijaki tako, da smo se posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma 
nadarjenostim (še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih 
kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, inovativnosti, ustvarjalnosti, 
uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno 
orientacijo, idr.). Obenem smo izvedli usposabljanja - diseminacijo naštetih vsebin na 
strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda predvsem na izkustveni ravni, kar je še 
dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni 
uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in 
višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. V sklopu izvajanja projekta se je spodbujalo 
tudi sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi 
organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju, v okviru česar smo zagotovili tudi 
usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov s 
področja osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
srednjega splošnega izobraževanja, ki prihajajo iz naše kohezijske regije (končni seznam v 
prilogi). Vse izvedene aktivnosti pomenijo prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij in 
uvajanje prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalni proces in s tem naš prispevek v 
kazalnik 10.5. V ta kazalnik prispevajo vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih strokovni delavci 
so se udeležili naših usposabljanj, saj tudi ti uvajajo prožne oblike učenja v svoj vzgojno-
izobraževalni proces. Iz tega sledi, da je strategija prožnih oblik učenja uspešno izvedena.  
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V okviru programa POŠ so bile načrtovane POŠ aktivnosti tako, da je 

multiplikator POŠ vsaj 75 odstotkov svojega delovnega časa izvajal vzgojno-

izobraževalne aktivnosti neposredno z učenci in dijaki, preostanek delovnega 

časa pa namenil usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu 

razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Projekt POŠ se je izkazal kot odlična priložnost za izvajanje mnogih dejavnostih, ki so v 

inovativnih učnih okoljih pripomogle k celostnemu razvoju zmožnosti naših dijakov. Skozi 

različne dejavnosti smo krepili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in izvajali 

neposredne vzgojno izobraževalne vsebine, ki niso del izobraževalnega programa, so pa 

bistvena podlaga za učenje in krepitev ključnih kompetenc. Poleg teoretičnih in praktičnih 

znanj, ki jih dijaki pridobivajo v naših programih, smo te vsebine dopolnili z aktivnostmi, skozi 

katere so se dijaki bolje spoznavali, razvijali pozitivno samopodobo in gradili zaupanje vase 

ter odnos do znanja in učenja. Krepili in nadgrajevali so kvalifikacije, ki jih bodo potrebovali 

za dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju, kar posledično pripomore k 

boljši kakovosti življenja. Prizadevali smo si vse te veščine krepiti pri vseh dijakih, še posebej 

pri dijakih s posebnimi potrebami, pri dijakih z določenimi primanjkljaji in pri nadarjenih. 

Mnoge aktivnosti, ki so se rodile znotraj projekta, so se dodobra »prijele« in postale del 

šolskega vsakdana in se bodo v takšni ali drugačni obliki izvajale naprej; na razrednih urah, 

spoznavnih taborih, v tednu interesnih dejavnosti in podobno. 

 

 

 


