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Namen delavnice:

• Opredeliti dokaze oz. dejavnike VSUO.

• Razmisliti o vlogi in pomenu pedagoškega vodenja
pri zagotavljanju VSUO za vse deležnike.

• Reflektirati posamezne dejavnike VSUO. 

• Prepoznati neizkoriščene priložnosti za spodbujanje 
VSUO (v „normalnih“ razmerah in v primeru InD).



Teoretski uvod:

1 ZAKAJ SE UKVARJATI Z VSUO?

2. (PSIHOLOŠKI) ELEMENTI VSUO
• ŠOLSKA KULTURA 

• ODNOSNA KOMPETENCA

Prof. dr. Sonja Pečjak



Delavnica:

VLOGA PEDAGOŠKEGA VODJE PRI 
ZAGOTAVLJANJU VSUO

mag. Mariza Skvarč, dr. Milena Kerndl, Miriam Stanonik 



POTEK DELAVNICE

1. del- Individualni razmislek: 
Iz česa vem, da je naša šola/vrtec varno, 

spodbudno in vključujoče učno okolje/Kaj 
mi služi kot dokaz?

2.del- Individualni razmislek in zapis: 
Kaj načrtno (konkretno) počnem pri 
pedagoškem vodenju z namenom 

zagotavljanja VSUO

Individualni pregled pripomočka za 
ravnateljevo samorefleksijo

ZBIRNIK DOKAZOV oz. 
POKAZATELJEV VARNEGA IN 

SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA

Pogovor v skupini

ZBIRNIK PREDLOGOV: NA KAJ BITI 
POZOREN ZA ZAGOTAVLJANJE VSUO 

V IZOBARŽEVANJU NA DALJAVO

Pogovor v skupini: Kaj bi v bodoče, 
glede na prepoznane neizkoriščene 

priložnosti, lahko vpeljali za 
zagotavljanje VSUO? 



Iz česa vem, da je naša šola/vrtec varno, 
spodbudno in vključujoče učno okolje? Kaj mi 
služi kot dokaz?

V skupini primerjajte dokaze. Eden od članov 
skupine naj zbirnik dokazov o VSUO zapisuje v 
aplikacijo mentimeter (www.menti.com)

2 minuti

10 minut



Kaj načrtno (konkretno) počnem pri pedagoškem vodenju z 
namenom zagotavljanja VSUO? 

Aktivnosti, ki jih izvajate, zapišite v tabelo.
Kako lahko pedagoški vodja prispeva k vzpostavitvi varnega in 

spodbudnega učnega in delovnega okolja v VIZ na področjih:

Kaj načrtno in konkretno počnem v ta 

namen?
VZPOSTAVLJANJA VKLJUČUJOČE KLIME, DOBREGA POČUTJA IN 

ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

VZGOJNEGA DELOVANJA VIZ

PREPREČEVANJA NEŽELENEGA VEDENJA IN RAZLIČNIH OBLIK NASILJA

ZAGOTAVLJANJA ORGANIZACIJSKIH IN PROSTORSKIH POGOJEV, 

OPREME IN PRIPOMOČKOV TER UPORABE NAŠTETEGA

ODPRTE IN SPOŠTLJIVE KOMUNIKACIJE TER DOBRIH MEDSEBOJNIH 

ODNOSOV MED VSEMI DELEŽNIKI 

VZPOSTAVLJANJA SODELOVALNE KULTURE MED DELEŽNIKI (različnih 

oblik sodelovanja, pomoči/podpore in solidarnosti)  

PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA VSEH DELEŽNIKOV

VKLJUČEVANJA VSEH DELEŽNIKOV PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV 

PREVZEMANJA STROKOVNE AVTONOMIJE IN ODGOVORNOSTI 

PRETOKA INFORMACIJ MED VSEMI DELEŽNIKI



Individualno preglejte pripomoček za samorefleksijo aktivnosti 
ravnatelja pri spodbujanju razvoja VSUO. 
Opredelite se, kolikšen pomen pripisujete zapisanemu v posamezni 
trditvi in v kolikšni meri to sami izvajate. 



Pogovor v skupini:

Kaj bi v bodoče, glede na prepoznane neizkoriščene 
priložnosti, lahko vpeljali za zagotavljanje VSUO? Na 
kaj je potrebno biti še posebej pozorni v situaciji 
izobraževanja na daljavo?

Eden od članov skupine naj zbirnik predlogov 
zapiše v aplikacijo mentimeter (www.menti.com).



Seminarji IJZ2 na temo “Varno in spodbudno učno 
okolje” za učitelje, ravnatelje ter druge strokovne 
delavce v osnovnih šolah in vrtcih

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 1: Dobri odnosi in 
sodelovanje za večjo zavzetost – tudi na daljavo

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 2: Čustveno in 
socialno učenje – tudi na daljavo

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 3: Odnosna 
kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju – tudi 
na daljavo

https://www.zrss.si/objava/seminarji-in-izobrazevanja
Prijave v Katisu bodo odprte od 20. avgusta 2020 dalje.

Milena

https://www.zrss.si/objava/seminarji-in-izobrazevanja
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx


Dodatna podpora v okviru OE ZRSŠ – 40 urni webinar

Mariza

I. ODNOSI, POČUTJE IN PODBUDNA ODLOČNOST
1.Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti  ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca                                                

2.Vodenje razreda                                                                                                            

II.   ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE
3.Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, programi CASEL                                      

4.Čustva in empatija                                                                                                         

III.NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE  
5.Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model                                                                              

6.Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja                                                

IV.PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN 

ŠOLE                                               
7.Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije                                                                          

8.Umeščanje vsebin v pouk , v RaP in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole*

V. Izbirni modul z lastno kombinacijo izbirnih tem: medvrstniški odnosi, ranljive skupine, visoko občutljivi otroci, spletno nasilje, spolna vzgoja, 

klima in kultura šole, dvojno izjemni učenci, učenci z motnjami vedenja/čustvovanja, učenci v stiski, pasti učenja na daljavo, kolegialni coaching

in supervizija za podporo strokovnim delavcem …. 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9349

