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POVZETEK 

 
Naloga v teoretičnem delu osvetljuje vzgojo v demokratični šoli, ki ji v 

postavljanju ciljev za izhodišče služijo človekove pravice. Cilji vzgoje in 

izobraževanja so prepleteni in naravnani k pripravi posameznika na neodvisno in 

odgovorno življenje v demokratični skupnosti. Tem ciljem sledimo tudi z 

vključevanjem učencev v življenje in delo šole. Participacija učencev je bila na 

našem področju prisotna že od 2. svetovne vojne dalje v pionirskih in mladinskih 

odborih ter v šolskih skupnostih. Po osamosvojitvi Slovenije se je s spremembo 

družbenega sistema spremenil tudi cilj vzgoje, ki smo mu začeli slediti z 

vključevanjem učencev v oblike organiziranosti, v otroški parlament in v skupnost 

učencev šole. Obstoj in delovanje obeh je določal Pravilnik o pravicah in 

dolžnostih učencev v osnovni šoli, ki je s 1.9.2009 prenehal veljati. Nadomestil ga 

je vzgojni načrt, ki šolam dopušča večjo svobodo in avtonomnost v izboru oblik 

organiziranosti učencev ter njihovega vključevanja v življenje in delo šole. 

Oddelčne skupnosti, skupnost učencev šole ter otroški parlament so oblike 

organiziranosti učencev, ki naj bi spodbujale aktivno udeležbo učencev v življenju 

in delu šole. S sodelovanjem naj bi se učenci optimalno razvijali, hkrati pa 

oblikovali skupnost šole. Naloga dokumentira, kako se ideja participacije učencev 

v skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta udejanja v praksi, katere veščine 

učenci razvijajo preko obeh oblik organiziranosti ter razlike v pogledih učiteljev in 

učencev na delovanje otroškega parlamenta in skupnosti učencev šole v osnovnih 

šolah. Namen naloge je ugotoviti, katere vzgojno izobraževalne cilje z delovanjem 

skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta dosegamo in kakšen je posledično 

pomen umestitve obeh oblik organiziranosti z njunim vzgojnim delovanjem v 

vzgojni načrt šole. Anketiranih je bilo 120 učencev, predstavnikov skupnosti 

učencev šole in otroškega parlamenta ter 107 mentorjev iz cele Slovenije. Naša 

raziskava je pokazala, da med predstavniki učencev in mentorji obstajajo razlike v 

stališčih in mnenjih o dejanskem opravljanju nalog otroškega parlamenta in 

skupnosti učencev šole. Razlike so tudi znotraj skupine mentorjev in učencev.  

 

Raziskava kaže, da je delovanje otroških parlamentov v šolah pretežno namenjeno 

obravnavi nacionalne teme. Postopek volitev predsednika šolskega parlamenta je 
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zelo okrnjen. Med mentorji prevladujejo svetovalni delavci, vendar rezultati 

raziskave kažejo, da učitelji bolj kot svetovalni delavci razumejo namen oblik 

organiziranosti, bolj podpirajo demokratičnost volitev in razvijanje veščin 

participacije. Mentorji z daljšim stažem mentorstva in mentorji z daljšo delovno 

dobo ter mentorji, ki delajo v timu, pravijo, da izvajajo širši obseg dejavnosti obeh 

oblik organiziranosti. Največ razlik med mentorji izhaja iz delovnega okolja. Več 

mentorjev iz manjših in vaških šol pravi, da učencem omogočajo strokovno 

participacijo ter spodbujajo razvoj predstavniške vloge delegatov. Več mentorjev iz 

večjih šol pa pravi, da bolj spodbujajo razvoj veščin sodelovanja in organiziranja. 

 

Razlike obstajajo med učenci, in sicer v starosti, v spolu, po uspehu in glede na 

okolje, mestno ali vaško. Več starejših učencev je imelo izkušnjo, da 

predsedniškega kandidata za šolski parlament določi kar mentor. Več deklet kot 

fantov sledi navodilom in vodenju mentorjev. Odličnjaki bolj sledijo delegatskim 

nalogam, medtem ko dobre in prav dobre učence bolj zanimajo druge dejavnosti, 

na primer okolje. V vaškem okolju otroški parlament deluje manj formalno kot v 

mestnem.  

 

V vseh statistično značilnih razlikah med mentorji in učenci so se s trditvami bolj 

strinjali mentorji kot učenci, razen v enem primeru. Razlike se nanašajo na 

področje osnovnega namena skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta, 

razvijanja veščin učencev ter delovanja obeh oblik organiziranosti. V vseh primerih 

(razen enega) je več mentorjev kot učencev menilo, da določene naloge v oblikah 

organiziranosti učencev izvajajo. 

 

Sklepamo lahko na različno razumevanje namena obeh oblik organiziranosti ter 

njunih nalog, za kar smo poskušali najti razloge ter predlagali nekaj rešitev. 

Podatki so bili obdelani s SPSS programom, z ustreznimi statističnimi metodami. 

 

Ključne besede: skupnost učencev šole, otroški parlament, cilji, veščine, vzgoja, 

človekove pravice, demokracija 
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ABSTRACT 

 
The theoretical part of this paper deals with education in a democratic school, the 

basis of which is human rights. The aims education are connected and directed 

towards preparation of an individual for independent and responsible life in 

democratic community. We can also follow these goals by including pupils into the 

life and work of a school. Pupil's participation has been present in our area since 

World War II in the so-called pioneer and youth organizations as well as school 

communities. Independence of Slovenia brought changes of the social system as 

well as education aims, which we have been following by pupil's participation in 

different forms of organization, pupil’s parliament and school community. 

Existence and activities of both were defined by the Regulations of Rights and 

Obligations of Pupils in Primary Schools (Pravilnik o pravicah in dolžnostih 

učencev v osnovni šoli), which was terminated on 1 September 2009. It was 

replaced by education plan which gives schools more freedom and authority with 

choosing forms of pupil's organization and their participation in life and work of 

the school. Class community, pupil's community and pupil’s parliament are forms 

of pupil's organization that aim at active participation of pupils in the life and work 

of the school. Cooperation should help pupils develop optimally and at the same 

time form pupil's community. This paper documents how the idea of pupil's 

participation in pupil's community and pupil’s parliament is realised in practice, 

which skills could be developed through both organizations and the different 

teacher's and pupils' points of view concerning pupil’s parliament and pupil's 

community in primary schools. The aim of this paper is to determine which 

education goals could be achieved with pupil's community and pupil’s parliament 

activities and what are the consequences of placing both forms of organization into 

school’s education plan. 120 pupils, representatives of pupil's community and 

pupil’s parliament as well as 100 mentors from whole Slovenia were questioned. 

Our survey shows that opinions of pupils and mentors differ in opinion about actual 

task performance of pupil’s parliament and pupil's community. There are also 

differences within the group of mentors and pupils. 
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Our survey shows that pupil’s parliament activities in different schools are mainly 

aimed at the national topic. The process of school parliament president elections is 

truncated. The mentors are mainly school consultants, however, the results of our 

survey show that teachers understand the aim of pupil's organization better and are 

more supportive towards democratic elections as well as participation skills 

development. Mentors with more experience and mentors with a longer working 

period and those who work in a team claim to perform a broader span of activities 

connected with both forms of organization. The majority of differences between 

mentors derive from the work environment. More mentors from smaller and rural 

schools said that their pupils are offered to expertly participate and encouraged to 

develop representative roles of delegates. On the other hand, more mentors from 

larger schools claimed that their focus is on development of skills of cooperation 

and organization.  

 

There are differences between pupils in age, gender, success and their environment 

– rural or urban. Few older pupils have experienced that the mentor appointed the 

president candidate for the pupil’s parliament. More female pupils follow rules and 

mentor guidelines than male pupils. A-graders follow delegate tasks better, while B 

and C-grade pupils are more interested in other activities, for example 

environment. Pupil’s parliament functions less formal in rural environment 

compared to the urban environment.  

 

In all statistically typical differences between mentors and pupils, pupils agreed 

with the statements more than mentors, except in one case. The differences apply to 

the field of basic aim of pupil’s community and pupil’s parliament, development of 

pupil’s skills and performance of both forms of organization. In all cases (except 

one) more mentors than pupils thought that certain tasks in forms of pupil’s 

organization are performed.  

 

We assume that there are different understandings of aims of both forms of 

organization and their tasks, thus we provide reasons for that and suggest some 

solutions. The data was processed by SPSS programmes, using suitable statistical 

methods.  
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1.0 UVOD 

 

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

 

V nalogi bomo predstavili participacijo učencev preko formalnih oblik 

organiziranosti v osnovni šoli, kot jo vidijo teoretiki ter raziskali, kako poteka v 

praksi. Ugotavljali bomo razloge, ki govorijo za participacijo. Temelj vsekakor 

pomeni Konvencija o otrokovih pravicah (2002) s poudarjenimi pedagoškimi 

načeli, ki so vodile v spremembe na vzgojnem in izobraževalnem področju in se 

nanašajo na položaj učenca in učitelja v šoli. Ena izmed pomembnih pravic otrok je 

pravica do participacije. Otroci so namreč državljani, imetniki pravic, med drugimi 

tudi pravice do participacije. V teoretičnem delu predstavimo dokumente, ki 

podpirajo participacijo otrok, načine, na katere smo jim participacijo zagotavljali 

ter spremembe, ki so se zgodile na zakonodajnem področju v zvezi s participacijo 

učencev v zadnjih letih. Participacija učencev v šoli je v naši državi prisotna že iz 

časov samoupravne socialistične družbe dalje.  

 

Formalni obliki organiziranosti, ki ju bomo bolj podrobno predstavili, sta skupnost 

učencev šole (naprej SUŠ) in otroški parlament (naprej OP). Skupnost učencev šole 

ima povezovalno vlogo in kot že ime samo pove, predstavlja skupino učencev, ki 

dobršen del dneva preživijo skupaj v istem prostoru. S tega vidika bomo predstavili 

pomen in značilnosti skupnosti. Otroški parlament je izvršilni organ skupnosti 

učencev šole, preko katerega učenci posredujejo svoje predloge, mnenja in vplivajo 

na spremembe. Poskušali bomo utemeljiti, da  imajo oblike oragniziranosti učencev 

veliko vzgojno vrednost. SUŠ in OP delujeta lahko zgolj kot formalni organizaciji 

ali pa dejansko vodita k doseganju vzgojno izobraževalnih ciljev v osnovni šoli.  

 

Vprašanje, s katerim se soočamo v nalogi, je uresničevanje participacije v praksi. 

Namen dela je ugotoviti, kako se zakonsko predpisane oblike participacije učencev 

v osnovni šoli realizirajo v praksi. Zanimajo nas tudi morebitne razlike v stališčih 

in izjavah znotraj skupine učencev – predstavnikov in znotraj skupine mentorjev ter 

razlike med učenci in mentorji v tem, kako zaznavajo delovanje SUŠ in OP v 
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praksi. Glavni cilj raziskave je ugotoviti, katere naloge opravljata SUŠ in OP in 

katere veščine razvijata pri učencih.  

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (2004) je natančneje 

predpisoval naloge SUŠ in OP in na tej osnovi je nastal empirični del naloge. 

Raziskava je bila namreč opravljna v času veljavnosti Pravilnika o ... (2004), zato 

izhaja iz takrat veljavnih opredelitev in nalog SUŠ in OP, kot so bile zapisane v 

njem. Empirični del naloge torej izhaja iz zapisanih nalog v Pravilniku o ...(2004) 

in ugotavlja dejansko uvedbo v prakso ter tudi razlike v stališčih med mentorji in 

predstavniki učencev – predsednikov, kakor tudi razlike med njimi znotraj skupine 

mentorjev in skupine predstavnikov učencev.  

 

Razlike med teorijo, ki jo predstavljajo dokumenti, ter prakso, kažejo enotnost 

oziroma neenotnost delovanja teorije in prakse ter lahko pomenijo izhodišče za 

načrtovanje dela skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta v šoli.  

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (2004) je bil leta 2009 

ukinjen in od takrat vsaka šola v vzgojnem načrtu sama opredeli organiziranost 

učencev. To je v skladu z demokratičnimi načeli urejanja življenja in dela v 

skupnosti, vprašanje pa je, kaj to pomeni za prakso. 
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2.0 TEORETIČNI DEL 

V začetnem delu teoretičnega dela naloge predstavljamo pojem participacije, 

razloge za participirajo v osnovni šoli ter cilje, ki jih z njimi želimo doseči. 

Konvencija o otrokovih pravicah (2002) pomeni začetek razmišljanja o novem 

položaju otrok v družbi in izhodišče vzgojno izobraževalnega dela. Vzgojno 

izobržavalne cilje, katerih temeljni dokumenti so Bela knjiga (1995), Izhodišča 

kurikularne prenove (1996) ter Zakon o osnovni šoli (1996), lahko razvrstimo na 

tiste, s katerimi dosegamo znanje, veščine in ravnanja, le-ti pa predstavljajo 

zaželene kompetence demokratičnih državljanov. Izpostavili bomo Hartovo lestev 

participacije učencev (po Fletcher 2005), ki ponazarja posamezne stopnje 

participacije. Služi nam lahko za evalvacijo in ugotavljanje,  kako močno so učenci 

že vključeni v življenje in delo šole. V nadaljevanju nas bo zanimalo tudi, kaj 

spodbuja in podpira participacijo učencev. V Sloveniji je participacija učencev 

prisotna že vse od druge svetovne vojne dalje, preko pionirskih organizacij in preko 

šolske skupnosti so se učenci pripravljali na državljanstvo, zato bomo analizirali 

zakonodajo, ki je podpirala soudeležbo učencev v osnovni šoli. Predstavili bomo 

oblike organiziranosti učencev, to so oddelčna skupnost, skupnost učencev šole ter 

otroški parlament. 

2.1 DEFINICIJA PARTICIPACIJE 

 
Participacija pomeni sodelovanje, udeležba (SSKJ 1994, str. 821). Participacija je 

zavzemanje za to, da ima lahko vsak posameznik svoje mesto v družbi in prispeva 

k njenemu razvoju na katerikoli ravni (Izobraževanje za  … 2005, str. 27). Pomeni 

proces, v katerega so vključeni otroci in odrasli ter v dialogu izmenjavajo mnenja, 

predloge in oblikujejo odločitve. O participaciji govorimo, kadar je le-ta del 

vsakdanjega življenja in dela v šoli ter družbi nasploh. Participacija otrok v družbi 

je omejena glede na starost in zrelost otrok. Pavlović in Sardoč (2003, str. 140) 

ugotavljata, da je ozadje participacije pravzaprav izključenost. Izključitve, ki imajo 

fiziološka in psihološka opravičila, torej so povezana z zrelostjo in starostjo otrok, 

so na primer: izključenost iz vojaških dejavnosti, s trga delovne sile, iz spolnosti in 

iz sveta uživanja drog (prav tam). Pravica do participacije je otrokom zagotovljena 
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s Konvencijo o otrokovih pravicah (2002) in hkrati je tudi z določbo o zaščiti otrok 

omejeno delovanje (izključeno) iz določenih področij. Vključenost in izključenost 

opredeljuje 12. člen Konvencije ... (2002, str. 12): 

„1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, 

pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti 

izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. 

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali 

upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali 

ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje 

zakonodaje.” 

Otrok ima torej pravico svobodno izraziti lastno mnenje. Omenjena pravica otroku 

pripada v vsakdanjem življenju doma, v demokratični šoli, v družbi nasploh, kjer se 

v ta namen učenci združujejo v oblike organiziranosti, preko katerih svoje pravice 

udejanjajo.  

Participacija ima mnoge razsežnosti: moralne, politične in strokovne in le-te 

vplivajo na razvoj osebnosti in kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela (Resman 

2005, str. 91). Politično učenci participacijo, ko volijo svoje predstavnike v 

oddelku, na šoli pa v SUŠ in v OP. Strokovno učenci participirajo, ko sodelujejo 

pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pouka. Moralna participacija pa je tista, ki 

oblikuje pravično, skrbno, humano in trdno skupnost (Kovač 2008, str. 139) 

2.2 GLAVNI RAZLOGI ZA UVEDBO PARTICIPACIJE 

 
Dokumenti, kot so Konvencija o otrokovih pravicah (2002), Bela knjiga (1995), 

Zakon o osnovni šoli (1996, 2007) nas zavezujejo, da omogočamo in spodbujamo 

participacijo otrok. Kateri so glavni razlogi za vpeljavo participacije? Whitty in 

Wisby (2007) sta po naročilu DfES (Department for Education and Skills) opravila 

raziskavo o participaciji učencev preko šolskih svetov v Veliki Britaniji, da bi na 

osnovi ugotovitev DfES posodobil smernice za spodbujanje le-te v šolah. Na 

osnovi obširne raziskave in pregleda literature sta ugotovila, da obstajajo štirje 

poglavitni razlogi za uvedbo participacije učencev preko oblik organiziranosti v 

šoli, to so otrokove pravice, aktivno državljanstvo, izboljšave v šoli in poosebljenje 
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(angl. personalization). Poosebljenje povezujeta z razvojem potrošništva in 

možnostjo izbire potrošnika. Šola se tako z vsemi svojimi kvalitetami znajde na 

trgu šol, med katerimi starši izberejo tisto, ki bo po njihovem mnenju najbolj 

ustrezno podpirala razvoj njihovega otroka.  

 

• Otrokove pravice 

S podpisom Konvencije o otrokovih pravicah (2002) so pravice otrok postale 

izhodišče in organizirajoče načelo vzgojnega koncepta v vzgojno izobraževalnih 

ustanovah (Svet Evrope, Recommendation, 1991, po Peček Čuk in Lesar 2009, str. 

170). Ena izmed poudarjenih pravic je tudi participacija in tako so po letu 1990 

otroci v Sloveniji ponovno spodbujeni k udeležbi v življenju in delu šole. Po 

raziskavi Whitty in Wisby (2007, str. 308) je bil to najmanjkrat naveden razlog za 

uvedbo šolskih svetov, ki so ga navedli anketiranci v Veliki Britaniji. V Sloveniji 

pa je dolgo veljal kot najmočnejši razlog (če ne edini) za participacijo, saj je 

Pravilnik o pravicah … (1996, 2004) navajal, da se učenci za uveljavljanje svojih 

pravic in interesov povezujejo v SUŠ.  

 

• Aktivno državljanstvo 

Učenci so državljani s pravicami in dolžnostmi, ki jim pripadajo glede na njihovo 

starost, zmožnost in zrelost. Da bi šola vzgojila aktivne državljane v demokratični 

družbi, mora učence vzgajati in izobraževati v demokratični klimi, “o”, “za”, “iz” 

procesov demokratizacije (Novak in Klemenčič 2006, str. 61). Znanja, veščine ter 

odgovorno in moralno ravnanje pa učenci pridobijo, razvijejo tudi s sodelovanjem 

v formalnih šolskih organih, kot so šolski sveti, otroški parlament, skupnost 

učencev šole. Po raziskavi Whitty in Wisby (2007, str. 309) so anketiranci kot 

razlog vpeljave šolskih svetov največkrat izbrali aktivno državljanstvo. Učenci se 

pri pouku nekaterih predmetov (družba, državljanska, domovinska vzgoja ter etika) 

izobražujejo o državljanstvu, toda ne razvijajo potrebnih veščin. Knjiga 

Državljanska vzgoja v Evropi (2005) predstavlja pomen aktivne soudeležbe 

učencev v šoli, vendar za resnično vpeljavo le – te vendarle ni dovolj pravilnik, ki 

predpisuje ustanovitev in predpiše naloge delovanja SUŠ in OP. 

 

• Izboljšave v šoli 
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Participacija učencev preko formalnih teles z namenom izboljšati šolo pomeni 

aktivno delovati kot državljan, kar je tesno povezano z razlogom uvedbe šolskih 

svetov za razvoj aktivnega državljana. Učenci sodelujejo v življenju in delu šole: 

demokratično sprejemajo pravila, razumejo delovanje šole. Participacija učencev 

prinaša mnoge koristi v šolski prostor (Kroflič 2002; Whitty in Wisby 2007, Kovač 

2008; Wilson 2009): učenci rešujejo realne življenjske probleme, ustvari se odprta, 

pozitivna in podporna klima, v kateri učenci razvijajo veščine komunikacije, se 

učijo odgovornosti, se moralno razvijajo, ob tem se pa čutijo spoštovane, bolj 

povezane z učitelji, izboljšujejo se znanje in disciplina ter medsebojni odnosi, 

skratka kakovost v šoli je večja. Kovač (2008, str. 215) ugotavlja, da participacija 

učencev pomembno vpliva na kakovost šole, kajti z dobro organizacijo in 

vodenjem oddelka, visoko kulturo odnosov in navad ter dobrim sodelovanjem z 

okoljem dosegajo višjo kakovost. 

• Šola na trgu in poosebljenje 

Interes za participacijo otrok se je povečal tudi zaradi razvoja potrošništva in 

možnosti vključevanja potrošnikov v izbiro z namenom izboljšati kakovost. V 

šolstvu so starši tisti, ki ocenjujejo in izbirajo šolo za svoje otroke. Rezultat tega pa 

je izrazito poosebljenje preko javnih služb tudi v izobraževanju (Blair 2004, po 

Whitty in Wisby 2007, str. 310). Obstaja močan vpliv participacije učencev na 

kvaliteto učenja. Formativno preverjanje, preko katerega se ugotavlja, kje se 

učenec trenutno nahaja v učenju, katere cilje mora (želi) doseči in kako jih 

namerava, se v praksi že uveljavlja. Poosebljenje je torej učenje, prilagojeno koži 

posameznika, ugotavljanje izhodišča njegovega znanja, njegove poti napredka v 

učenju k ciljem, ki jih mora doseči. Avtorja pripisujeta moč  šolskemu svetu 

učencev, da podpre razvoj temu naklonjene šolske  klime. V podporo razvoju 

formativnega preverjanja so v Sloveniji zelo aktivni na Zavodu za šolstvo, kjer v 

okviru inovacijskega projekta spodbujajo participacijo učencev za večji učinek 

lastnega učenja (Inovativna edukacija 2010). 

Aktivno državljanstvo in človekove pravice sta tesno povezana, težko je ločiti eno 

področje od drugega. V Priporočilu Ministrov članic Sveta Evrope sta področji 

takole definirani: “Izobraževanje za demokratično državljanstvo in za človekove 

pravice sta tesno povezana in se v ciljih in delovanju medsebojno podpirata. 
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Izobraževanje za demokratično državljanstvo je osredotočeno na demokratične 

pravice in odgovornosti  in aktivno participacijo na političnem, socialnem, 

ekonomskem, zakonskem in kulturnem področju družbe, medtem ko je 

izobraževanje o človekovih pravicah povezano s širšim naborom človekovih pravic 

in svoboščin v vseh vidikih človekovega življenja.” (Recommendation of the 

Committee of Ministers to … 2010, str. 4)  

Vsi zgoraj opisani razlogi za uvedbo participacije predstavljajo spodbudo za 

vpeljavo participacije učencev v šoli. Niso so pojavili istočasno, vezani so na 

določena obdobja in družbene potrebe v tistem času. Dandanes so prisotni vsi, 

enako pomembni, prepletajoči se med seboj in lahko jih razberemo iz ciljev vzgoje 

in izobraževanja Zakona o osnovni šoli (1996, dopolnjen 2007, 2. člen).  

V nadaljevanju predstavljamo Konvencijo o otrokovih pravicah (2002), kot 

temeljni dokument, ki je prvi uradno in v svetovnem merilu opredelil in opozoril na 

pravice otrok, tudi na pravico do participacije. 

2.2.1 PRAVICE OTROK 

2.2.1.1 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 
 
Leta 1989 je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 na 

osnovi gibanj za otrokove pravice ter sprejetim splošnim konsenzom, da je otroštvo 

priviligirano in varovano obdobje življenja, sprejela Konvencijo o otrokovih 

pravicah (2002). Veljati je začela 2. septembra 1990. Otroci so bili spoznani kot 

imetniki človekovih pravic, čeprav z določenimi omejitvami, povezanimi z njihovo 

zrelostjo. Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje otroka pod 18 let kot osebo 

z lastnim človeškim dostojanstvom in kot subjekta pravic: ekonomskih, socialnih, 

kulturnih in političnih, ki so medsebojno odvisne in nedeljive. Kategorizirane so 

kot 3 P: protection (zaščita), provision (preskrba) in participation (soudeležba). 

Osnovo otrokovih pravic predstavlja Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je 

leta 1948 Generalna skupščina Združenih narodov razglasila »…kot skupen ideal 

vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi 

posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali 

spoštovanje teh pravic…« (Splošne deklaracije človekovih pravic 1948). Pri nas je 
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takoj po sprejetju Konvencije v okviru Zveze prijateljev mladine nastala Komisija 

za otrokove pravice, ki varuje otrokove pravice v šoli in zunaj nje, se zavzema za 

bolj prijazno šolo, zagotavlja slišanost otrok in participacijo v OP (Otrokove 

pravice 2007).  

 

Učenci naj bi svoje pravice spoznavali neposredno v življenju in delu šolskega 

vsakdana ter preko določenih šolskih predmetov, kot na primer spoznavanje okolja, 

državljanska in domovinska vzgoja ter etika in zgodovina. In nadalje, šola naj jim 

omogoča in spodbuja razvijanje veščin za zavzemanje otrokovih pravic v vseh 

fazah pedagoškega procesa, od načrtovanja, preverjanja, ocenjevanja in 

evalviranja. Če želimo vzgojiti aktivnega državljana, to lahko dosežemo samo tako, 

da odrasli spoštujemo Konvencijo o otrokovih pravicah (2002), učencem ponudimo 

znanje o njihovih pravicah, razvijamo njihove veščine participiranja in spodbujamo 

njihov moralni razvoj. Glede na cilje vzgoje in izobraževanja danes ne želimo 

vzgojiti slepo poslušnega človeka, pač pa aktivnega, radovednega, kritičnega in 

razmišljujočega. Le-ta pa mora poznati svoje pravice in dolžnosti ter meje, kjer se 

njegove pravice končajo in začnejo pravice drugih.  

 

Učenci so pri nas svoje pravice v prvih letih po sprejetju Konvencije težko 

uveljavljali, saj so se odrasli čutili ogrožene. Odraslim je bila odvzeta absolutna 

pravica biti avtoritarna oseba, ki ve, odloča in odreja pravice otrokom. V praksi 

pogosto slišimo naslednje: otroci poznajo samo pravice, nič pa dolžnosti. V prvih 

letih po sprejetju Konvencije je bilo vnašanje vsebin o pravicah otrok v šolo 

nejasno in nedosledno. Proces vzpostavljanja ravnovesja med pravicami in 

dolžnostmi in udejanja pravic nasploh je mogoče pripisati tudi novemu položaju 

učitelja, v katerem se je moral sam učiti in prevzemati novo vlogo v demokratični 

družbi. 

2.2.1.2 PEDAGOŠKA NAČELA V KONVENCIJI O OTROKOVIH 

PRAVICAH 

Iz Konvencije o ... (2002) razberemo določena pedagoška načela, ki predstavljajo 

izhodišče vzgojno izobraževalnega dela z otroki v šoli in so temelj za vsa zakonska 

določila, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje otrok. Pedagoška načela v 
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Konvenciji (po Osler in Starkey 2005, str. 142) narekujejo oblikovanje pogojev, v 

katerih učenci uresničujejo svoje pravice in se učijo socialnih spretnosti, ki jih 

potrebujejo za življenje v skupnosti. To so naslednja načela v Konvenciji o … 

(2002): 

 zagotavljanje dostojanstva in varnosti otrok v odnosu med učitelji in učenci, kjer 

se moč ne zlorabi; je odgovornost učitelja, da zagotovi varno učno okolje ter zaščiti 

tiste, ki zaščito potrebujejo (o tem beremo v uvodu, 19., 23., 28., 29. členu, str. 16 - 

19)  

 učenje participacije otrok tako, da se učijo izbiranja in odgovornosti, odločanja na 

nivoju razreda, z vključevanjem v načrtovanje in organiziranje lastnega dela (v 12., 

13., 14., 15., 31. členu, str. 12 - 20)  

 razvoj identitete in vključenosti, kar dosegamo s spoštovanjem posameznika, 

njegove kulture in družine; s sprejemanjem različnosti kot vrednote in kot osnovno 

značilnost vseh skupnosti (v uvodu, v 2., 7., 8., 16., 23., 28., 29., 31. členu, str. 9 - 

20 ) 

 zagotavljanje svobode izražanja, vesti, vere, do združevanja in mirnega zborovanja, 

kar zahteva razvoj določenih veščin izražanja, odločanja; razvijanje modela učenja, 

kjer učenci znajo definirati svoje potrebe in učitelji stalno razvijajo svoje 

poučevalne veščine in so odprti za učenje tudi od učencev; postaviti meje v svobodi 

izražanja, da se zaščiti svoboda, varnost in dostojanstvo drugih (v 12., 13., 14., 15. 

členu, str. 12,14) 

 omogočanje dostopnosti do informacij, kajti svoboda izražanja je odvisna od 

dostopnosti do informacij, ker so informacije v časopisih, na internetu in v drugih 

medijih potrebne kritičnega razmisleka in interpretiranja in se je o tem potrebno 

učiti, učiti se je potrebno tudi prepoznavati predsodke, diskriminacijo (v 17. členu, 

str. 13) 

 zagotavljanje zasebnosti, ki je vedno v največjem interesu otroka (v 16. členu, str. 

13) 

Ta načela pomenijo izhodišče načrtovanja, dela in izvajanja vzgojno 

izobraževalnega procesa, v katerem zagotavljamo uresničevanje pravic učencev v 

šoli. Vsa načela so prepletena, povezana in ne moremo spoštovati enega, drugega 

pa manj ali pa sploh ne. V nalogi se bomo pa posvetili predvsem participaciji 

učencev v osnovni šoli. 
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Po osamosvojitvi Slovenije se je naše šolstvo začelo bolj intenzivno posvečati 

otrokovim pravicam. Ustava Republike Slovenije (2006), Bela knjiga (1995), 

Zakon o osnovni šoli (1996) ter Šolska pravila (1996) so poudarjali pravice 

učencev. Pravilnik o pravicah ... (1996, dopolnjen 2004) je celo zelo natančno 

opredeljeval pravice učencev ter načine uveljavljanja le–teh, in sicer je 

organiziranost učencev OP izrecno poimenoval kot organ, preko katerega učenci 

uveljavljajo svoje pravice. Javnost se je razcepila na zagovornike in nasprotnike 

otrokovih pravic. Učitelji pri nas so poudarjanje otrokovih pravic doživljali kot 

napad na lastno profesionalnost, podobno pa v Veliki Britanji ugotavljata avtorja 

Whitty in Wisby (2007). Nekateri starši so se čutili ogrožene v starševskih 

pravicah. Gre za osnovno nerazumevanje otrokovih pravic, ki sicer temeljijo na 

principu recipročnosti. Pravice, ki jih kdorkoli uveljavlja zase, zahtevajo 

spoštovanje in zagotavljanje pravic drugih. Tako razumevanje (otroci imajo samo 

pravice, ne poznajo pa dolžnosti) pa pomeni tudi podcenjevanje sposobnosti in 

želje mladih po razvoju svoje lastne odgovornosti.  

2.3 CILJI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 
Cilji vzgoje in izobraževanja so bili v zadnjih 20 letih večkrat predmet vroče 

razprave med strokovnjaki in širšo javnostjo. Kot že omenjeno, temelj ciljev 

predstavljajo dokumenti Konvencija o ... (2002), Ustava Republike Slovenije 

(2006), Bela knjiga (1995), Zakon o osnovni šoli (1996, 2007). Malce težje je z 

enim stavkom izraziti končni cilj vzgoje in izobraževanja, ideal, ki ga želimo 

dosegati v šoli. Avtorji, ki so razmišljali o končnem cilju vzgoje in izobraževanja, 

so zapisali, da je cilj: 

• usposabljanje učencev za bodoče državljane (Peček 1994, str. 119) 

• osebnost, ki ne sledi slepo pravilom, je avtoritete ne fascinirajo, zna 

ceniti človeške kakovosti, pravice drugih, spoštuje zakone, ki so v 

splošno in njeno dobro (Pavlović 1997, str. 124) 

• razvoj v enakopravne državljane po načelih deliberativne demokracije  

(Gutmann 2001, str. 290 )  
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• kulturacija in socializacija, kar pomeni učenje družbeno zaželenih 

vrednot, norm, lastnosti in sposobnosti posameznika za suvereno 

vključevanje v družbo (Strmčnik 2001, str. 124) 

• osvobajanje posameznika od zunanje avtoritete k samoomejitveni 

(Kroflič 1997, str. 66-68) 

• osamosvajanje od vzgojiteljev in sposobnost ustvarjanja novih, 

avtonomnih odnosov z ljudmi (Peček in Lesar 2004, str. 129) 

• samovzgajanje (Gogala 2005, str. 107) 

• otrokova avtonomnost: samostojnost, vladanje nad samim seboj, 

prevzemanje odgovornosti za dejanja (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 

124) 

Vsi našteti opisi označujejo značilnosti odraslega, to je odgovoren, samostojen, 

družbeno aktiven človek. Cilji vzgoje se nanašajo tako na posameznika, na razvoj 

njegovih sposobnosti vključevanja v skupnost in na določene vrednote, ki jih 

želimo v demokratični družbi imeti. Tako je potrebno na tem mestu omeniti cilje 

vzgoje s sociološkega vidika: šola socializira otroke, da bi hoteli in bili zmožni 

sprejeti vrednote družbe. To je cilj socializacije, ki je ožji pojem od vzgoje. Peček 

in Lesar (2004, str. 120) takole jasno definirata razliko med procesoma: “Pri 

socializaciji se poudarja predvsem spontanost procesa vraščanja v družbo; s 

pojmom se želi pojasniti zlasti razmerje med socialnim poljem/mrežo in 

posameznikovim razvojem, pri čemer socialno polje ni sistem deklariranih pravil, 

marveč realnih pravil in vrednot, vzgoja pa je vedno namerna in zavestna 

dejavnost z otrokom v duhu nekih deklariranih vrednot.”  

 

Šola ima tudi vlogo osrednje kulturne institucije, ki zagotavlja vzgojo in 

izobraževanje za prevzem, ohranjanje in razvoj družbe. Tako družba teži k 

ohranjanju same sebe, k reprodukciji obstoječega stanja, toda le na nivoju družbe, 

ne pa na nivoju posameznika, saj kot pravita Peček Čuk in Lesar (2009, str. 197), 

posameznik temu lahko tudi uide in s tem tudi sam pripomore k spremenljivosti 

družbe in vzgoje.  
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Tako bomo v nalogi govorili o vzgoji in izobraževanju učencev v OP in SUŠ. 

Preko različnih oblik organiziranosti si prizadevamo za: (Peček Čuk in Lesar 2009, 

str. 66 - 67): 

• intelektualno vzgojo (temeljna vrednota je resnica, pridobivanje znanja in 

razvijanje mišljenja pa sestavni del vzgoje)  

• medkulturno (znati živeti v multikulturnih družbah)  

• moralno (Odgovorov na moralne dileme ni mogoče vnaprej predpisati, pač 

pa je potrebno učence seznanjati z različnimi vrednotami in spodbujati 

moralno razsojanje in delovanje. Cilj moralne vzgoje je oblikovanje 

samostojnega odgovornega posameznika, ki je sposoben in pripravljen 

iskati različne oblike konstruktivnega sobivanja med ljudmi.) 

•  državljansko (Državljani naj bodo opremljeni z znanjem, imajo naj 

državljansko držo in razvijejo naj spretnosti sodelovanja v političnem 

življenju) 

Avtorici omenjata tudi estetsko, telesno, spolno vzgojo, ki jih redkeje uvrščamo v 

delovanje SUŠ in OP.  

 

Kot že omenjeno, je cilj vzgoje pripraviti posameznika na samostojnost in 

odgovorno ravnanje, zato si v šoli prizadevamo, da razvijemo določene 

kompetence. V šoli smo pozorni na negativne in škodljive vplive družbe, to so tisti, 

ki so v nasprotju s splošno sprejetimi vrednotami današnje družbe. Učence 

vzgajamo tako, da jih prepoznajo, se znajo z njimi soočati in spoprijemati ter 

prevzemati odgovornost za lastno znanje, vedenje, prihodnost, okolje… Ker se 

naloga nanaša na participacijo učencev v SUŠ in OP, se bomo posvetili ciljem 

vzgoje in izobraževanja, ki jih uresničujemo preko obeh oblik organiziranosti 

učencev.  

2.3.2 KATEGORIJE CILJEV: ZNANJE, VEŠČINE, DELOVANJE TER 

KOMPETENCE DEMOKRATIČNIH DRŽAVLJANOV 

 
Cilje  vzgojno izobraževalnega dela, povezane z demokracijo in državljansko 

vzgojo, avtorji razvrščajo v različne skupine. V knjigi Državljanska 
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vzgoja…..(2005, str. 31) so avtorji cilje razdelili v tri kategorije, in sicer glede na 

to, katere dejavnosti naj bi učenci obvladali: 

• Cilje, ki se nanašajo na razvoj politične pismenosti (poznavanje človekovih 

pravic, demokracije, poznavanje delovanja institucij, razumevanje 

raznolikosti…) 

• Cilje, ki se nanašajo na spodbujanje dejavnega vključevanja (vključevanje in 

pridobivanje spretnosti za odgovoren in ustvarjalno kritičen prispevek k 

javnemu življenju) 

• Cilji, katerih namen je razvoj stališč in vrednot (spoštovanje, poslušanje, 

reševanje konfliktov, sobivanje, pozitivna samopodoba) 

Nadalje avtorji navajajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili do konca leta, 

stopnje ali dobe izobraževanja. Kompetence opredeljujejo večinoma kot spretnosti, 

ki so sestavni del ciljev izobraževanja. Le–te, ki naj bi jih učenci pridobili v okviru 

državljanske vzgoje, so v nekaterih evropskih deželah (v 11) ločene od splošnih 

vzgojno izobraževalnih ciljev (prav tam 2005). 

 

Kompetenca je (SSKJ 1994, str. 419) definirana kot obseg, mera odločanja, 

določena navadno z zakonom, torej pristojnost, pooblastilo.  

 

Audigier (2002 str. 20-22; Dürr idr 2005, str. 56) pa kompetence deli na: 

 

• kognitivne, ki jih razdelimo v štiri skupine: 

o  pravne in politične narave, ki vključujejo znanje o pravilih 

kolektivnega življenja, demokratična načela za njihovo določanje 

ter znanje o državnih inštitucijah ter pravila, ki urejajo svobodo in 

dejanja. Pravne kompetence so orožje za zaščito pravic in zaščita 

pred zlorabamami tistih, ki so na oblasti. 

o znanje o svetu okoli sebe, kar pomeni poznavanje zgodovine, 

kulture za lažje vključevanje v javne razprave in sprejemanje 

veljavnih odločitev o predlaganih izbirah. Ključnega pomena je 

razvoj kritične analize družbe in sposobnost predvidevanja, saj 

današnje odločitve za seboj puščajo posledice generacijam za nami. 
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o kompetence proceduralne narave. Poleg različnih splošnih 

intelektualnih sposobnosti, na primer analiza in sinteza, sta še 

posebej pomembni kompetenci za demokratično državljanstvo 

sposobnost argumentiranja in sposobnost premisleka v luči načel 

ter vrednot, povezanih s človekovimi pravicami, sposobnost 

premisleka o smeri in mejah možnih dejanj in interesov…  

o poznavanje načel in vrednot v zvezi s človekovimi pravicami in 

demokratičnim državljanstvom 

 

• etične in izbira vrednot. Etične kompetence so razvidne, ko nekdo vstopa v 

odnose z drugimi v skladu z določenimi vrednotami. Etična razsežnost 

zajema afektivne in čustvene vidike. Državljanstvo ne pomeni samo 

kataloga pravic in dolžnosti, pač pa tudi članstvo v skupinah in oblikovanje 

identitet. Svoboda, enakost in solidarnost so vrednote, ki zahtevajo 

spoštovanje, poslušanje, reševanje konfliktov, ustrezno obravnavanje 

nasilja, pozitivno sprejemanje razlik in raznolikosti, zaupanje drugim ter s 

tem preseganje strpnosti kot sprejemanja razlik. 

 

• družbene ali zmožnost za dejanja. Znanja, drže in vrednote dobijo pomen v 

vsakdanjem osebnem in družbenem življenju, kjer posameznik prevzema 

pobude in sprejema odgovornost v družbi. Nekaj pogosto omenjenih 

kompetenc so: 

o kompetenca živeti z drugimi, kompetentno sodelovati v skupnih 

projektih, sprejemati odgovornost. Ta kompetenca prispeva k 

interkulturnosti, kjer jezik predstavlja možnost dostopa do drugih 

oblik mišljenja, načinov razumevanja, do drugih kultur.  

o Kompetenca reševanja konfliktov v skladu z načeli demokratičnega 

prava, kjer gre za dve temeljni načeli: uporaba posredovanja tretje 

osebe, ki ni vpletena v konflikt in odprta razprava, v kateri se 

posluša stranki v sporu in se poskuša ugotoviti resnico.  

o Kompetenca udeleževanja javnih razprav z zmožnostjo 

argumentiranja in izbiranja. 
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Iz opisanega lahko sklepamo in privzemamo razumevanje, da so kompetence 

dejansko cilji, ki jih imamo zapisane v Zakonu v osnovni šoli (1996, 2007). 

Razvrstili jih bomo v tri skupine: znanje, veščine ter stališča in vrednote.  

 

2.3.2.1 ZNANJE 

Kakšno znanje je potrebno razvijati za demokratično državljanstvo?  

Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje, 

pripravljeno za UNESCO, predstavlja štiri stebre vzgoje in izobraževanja (Delors 

1996). To so:  

1. steber: učiti se, da bi vedeli, poudarja pomen znanja 

2. steber: učiti se, da bi znali delati, je povezan z znanji, potrebnimi za ustvarjanje 

materialnih dobrin, izvajanje storitev, gospodarsko rast in razvoj, blagostanje, 

zaslužek 

3. steber: učiti se, da bi znali živeti v skupnosti 

4. steber: učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj, opozarja na pomen 

spoznavanja samega sebe in širjenje svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in 

identitete 

Ob primerjavi Delorsovih stebrov in kompetenc v prejšnjem poglavju, ugotovimo, 

da je Delors potrebno znanje razširil še na odgovornost posameznika za 

samospoznavanje, samosprejemanje in razvijanje svojih zmožnosti. 

 

Zgoraj opisano znanje naj bi pridobivali pretežno pri rednem pouku v okviru 

družboslovnih predmetov, ki s preučevanjem preteklosti in sedanjosti oblikujejo 

načine razumevanja družbenega, ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, 

predstavljajo pa tudi podlago za demokratično izobraževanje. Zelo pomembno je, 

da znanja ne posredujemo kot gotova in nespremenljiva dejstva, pač pa naj učenci 

spoznajo njihovo relativnost in spremenljivost, opozarjata Peček Čuk in Kroflič 

(2009, str. 53). Prav tako menita, da je mogoče pri mnogih predmetih vzgojno 

delovati z razpravo o etičnih vprašanjih dogodkov nekoč in danes. V družboslovne 

vsebine naj bo vključeno tudi izobraževanje o pravicah, ki jih mladi sicer 

polnopravno začnejo uveljavljati s polnoletnostjo, vendar jih je potrebno na to 
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pripraviti že prej, preko vsebin in metod pri pouku in preko oblik organiziranosti 

učencev.  

 

Razširjeni program lahko zelo obogati vzgojno izobraževalni proces. Ker ni 

obvezen, je odvisen od učiteljev, njihovih interesov, znanja, iznajdljivosti, 

motivacije, zunanjih sodelavcev…Nabor interesnih dejavnosti ponuja tudi znanja 

in veščine za demokratično državljanstvo, na primer: debatni klub, mediatorji, 

filozofija za učence, mladinske delavnice, filmski popoldnevi, človekove pravice…  

V praksi opažamo, da še vedno prevladuje storilnostna naravnanost in praktičen 

pogled učencev in staršev na izbor interesnih dejavnosti. Raje se odločajo za 

»koristne« dejavnosti, na primer računalništvo, tuj jezik in šport. McNeal (1999, str 

302) je z raziskavo ugotovil, da poudarek na akademskih dosežkih zmanjšuje 

možnost sodelovanja učencev v obšolskih dejavnostih, kar osiromaši vzgojno 

izobraževalno področje demokratičnega državljanstva. 

  

2.3.2.2 VEŠČINE, SPRETNOSTI 

Ali med veščinami in spretnostmi obstaja razlika ali gre le za dvojno poimenovanje 

istega? Pedagoška enciklopedija (1989, str. 502) definira veščine kot psihomotorne 

sposobnosti, ki se razvijejo na osnovi stalnega ponavljanja in dela, pomeni pa le 

eno stopnjo v formiranju navade. V SSKJ (str. 1508) beremo, da je veščina 

lastnost, značilnost veščega. Kot primere pa poleg motoričnih spretnosti (delo s 

puško, plavanje, risanje, pisanje) navaja tudi organizacijske, pogajalne in 

zagovarjanje (prav tam). Spretnost pa SSKJ (str. 1291) spet definira kot lastnost, 

značilnost spretnega človeka pri delu in občevanju z ljudmi. Iz napisanega 

sklepamo, da med besedama ni pomenske razlike, zato bi lahko uporabljali le eno 

od obeh ali kar obe. 

 

Od razvoja veščin je odvisno, kako bodo učenci znali vnovčiti svoje znanje. Kaj je 

potrebno razvijati, katerih veščin se učiti za demokratično državljanstvo in za 

življenje v skupnosti? Različni avtorji izpostavljajo različne veščine in spretnosti, 

ki omogočajo posamezniku lasten napredek v učenju ter njegovo uspešno 

delovanje v skupnosti in z uporabo le-teh naj bi gradil demokratično skupnost.  



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 31

 

Gutmann (2001, str. 2) zagovarja izobraževanje, ki omogoča razvijanje veščin in 

vrlin deliberativnega državljanstva. Deliberativnost pomeni vzajemnost med 

svobodnimi in enakopravnimi posamezniki, državljani in njihovimi predstavniki, 

kot vzajemno ponujanje moralno sprejemljivih razlogov za upravičevanje in 

sprejemanje zakonov, ki jih kolektivno zavezujejo (Gutmann 2001, str. 280). Šola 

naj torej razvija sposobnosti razpravljanja in kultiviranje veščin.  

 

Nekateri avtorji (Dürr idr 2005; Osler in Starkey 2005; Polak 2007) so veščine 

natančneje našteli in jih združevali po skupinah.  

 

Dürr idr (2005, str. 57) spretnosti, potrebne za demokratično državljanstvo, 

razdelijo v dve skupini. V prvi so tiste, ki jih posameznik razvije za lasten 

napredek, v drugi pa so veščine za uspešno delovanje v skupnosti. Razvoj osnovnih 

veščin je pogoj razvoja posebnih spretnosti v skupnosti. Spretnosti so razdelili v: 

o osnovne: spretnosti kritičnega in argumentiranega razmišljanja, 

kreativne in produktivne spretnosti, spretnosti reševanja problemov, 

spretnosti ocenjevanja in evalvacije, proceduralne spretnosti in 

spretnosti pridobivanja znanja, spretnosti moralnega sojenja 

o posebne spretnosti v socialnem vedenju: participativne spretnosti, 

mnogovrstne spretnosti komunikacije, spretnosti sodelovanja in 

timskega dela, spretnosti razpravljanja, pogajanja in sklepanja 

kompromisov, interkulturne spretnosti, spretnosti preprečevanja in 

reševanja konfliktov, spretnosti posredovanja, asertorične spretnosti 

(izraža določeno trditev, ugotovitev), spretnosti demokratičnega 

vodenja, spretnosti lobiranja 

 

Polak (2007), ki se je poglobljeno posvečala delu v skupini, to je timskemu delu, je 

spretnosti za življenje v skupnosti združila v tri sklope (Polak 2007, str. 65): 

• spretnosti sporazumevanja, med katere je uvrstila spretnosti debatiranja, 

diskutiranja in dialoga. V šoli je potrebno spoznati in razvijati vse tri načine 

sporazumevanja, čeprav debata pomeni zaprto komunikacijo, to je 

argumentiranje stališč, s katerimi se debaterji morda ne strinjajo. Gre za 
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iskanje virov, oblikovanje argumentov, tekmovanje z nasprotniki ter 

razvijanje govornega nastopa. Dialog predstavlja višjo stopnjo 

demokratičnega sporazumevanja, saj iz nasprotja razvijemo poslušanje, 

razumevanje idej in stremimo k iskanju skupne poti. Diskusija je nekje 

vmes, kjer gre za prepričevanje, izpostavljanje in odločanje (Polak 2007, 

str. 66).  

• spretnosti sodelovanja, mednje Polakova uvršča naslednje značilnosti 

članov skupine: iniciativnost, energičnost, organiziranost, skrb za odnose, 

dovzetnost za spremembe in za novo učenje  

• kognitivne spretnosti, spretnosti reševanja problemov, medosebne spretnosti 

in spretnosti, povezane z nalogami (prav tam) 

Med spretnostmi sporazumevanja bi v šoli morali gojiti predvsem dialog, čeprav 

namenoma uvajamo tudi debato in diskusijo. Pri debati gre za razvijanje drugih, 

predvsem procesnih veščin, kot je argumentiranje in poslušanje. Pomembno je 

seznaniti učence s cilji učenja in z uporabo različnih metod dela. 

 

Osler in Starkey (2005, str. 89) pa predlagata, naj se učenci učijo naslednjih 

socialnih spretnosti: zmožnosti odločanja, mirnega reševanja konfliktov, 

sposobnosti razpravljanja, izražanja, dopuščanja izražanja drugih, zmožnosti 

poslušanja.  

 

Naštete veščine so za posameznika in za demokratično delovanje skupnosti zelo 

pomembne. Težko bi katero izločili in izpostavili kot najpomembnejšo.  

 

Kako in kje pa naj v šoli spodbujamo razvoj naštetih veščin? Tako kot znanje 

naj tudi veščine učenci razvijajo v okviru rednega pouka in razširjenega programa. 

Za uspešno razvijanje veščin je potrebno nekaj teoretične osnove in veliko prakse. 

Avtorji (Strmčnik 1978; Novak in Klemenčič 2006; avtorji v knjigi Izobraževanje 

za … 2005) se strinjajo, da se participacije prej naučimo s konkretno udeležbo kot s 

teorijo. Teorija državljanstva vključuje znanje o abstraktnem državljanu, medtem 

ko učenci praktične veščine pridobivajo le pri učenju v situaciji, kot konkretni 

državljani. Novak in Klemenčič ugotavljata, da je v osnovni šoli pomembnejše 

uporabno znanje, da je teorija državljana le implicitna (2006, str. 55).  
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Znašli smo se v skupini držav, ki so po letu 1991 doživele precejšnje spremembe v 

državljanskem izobraževanju in so se učitelji znašli pred novimi izzivi, med 

drugimi tudi, kako vpeljati nove vsebine, povezane z demokracijo, pravicami, 

državljanstvom v pouk. Najprej so več pozornosti posvečali vsebini (kaj) in manj 

metodiki (kako).  

 

Najbolj učinkovite na področju razvoja veščin za demokratično državljanstvo so 

vsekakor šole, ki že delujejo kot demokratične šole. Raziskovalci namreč 

ugotavljajo, da »Šole, ki delujejo na način neposredne demokracije, gojijo klimo, ki 

omogoča diskusijo v razredu in spodbujajo učence, da sodelujejo pri oblikovanju 

šolskega dogajanja, so učinkovite pri promociji tako državljanske vednosti kot 

angažiranosti.« (Torney – Purta idr 2003, str. 174) 

 Razvoj veščin naj bi spodbujali pri urah pouka z ustreznimi metodami poučevanja, 

prav tako pa še bolj sistematično v razširjenem programu šole, to je pri interesnih 

dejavnostih (debatni klub, filozofija za otroke…) ter v oblikah organiziranosti 

učencev, to je v OP in SUŠ. Učenci imajo kot predstavniki v SUŠ in OP možnost 

pogosteje kot pri običajnem pouku razvijati veščine, kot so govorne sposobnosti, 

argumentiranje, dialog (med seboj, z mentorji, učitelji), kritično razmišljanje 

(vendar ne kritizersko), iskanje rešitev (sinteza, analiza, predvidevanje), poslušanje, 

organiziranje (akcij, prireditev…), sodelovanje (v odborih, skupinah ob različnih 

dejavnostih, akcijah s sošolci, z učitelji), javno nastopanje (poročanje v oddelku), 

pogajanje (med učenci, z učitelji), vodenje (sestankov v oddelku, akcij), 

načrtovanje (letnega programa SUŠ).  

 

Ostaja pa problem, ki ga opažamo v praksi in je pritegnil Kohlbergovo pozornost 

(Kroflič 1997). Obstaja velik razkorak med moralno sodbo (kaj je pravilno storiti) 

in dejanjem (kaj moramo storiti). Ravno naše ravnanje pa je v korist ali pa v škodo 

skupnosti in odločilno za dejanske spremembe v družbi. Vzgoja aktivnega in 

odgovornega državljana, ki deluje v dobrobit vseh, pa je mogoča samo tako, da vso 

pozornost usmerjamo, ne samo v znanje in veščine, pač pa tudi v moralni razvoj 

učencev.  
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2.3.2.3 STALIŠČA, VREDNOTE 

Izhodišče vzgoje in njeno vodilo so človekove in otrokove pravice, od koder 

izhajajo vrednote: svoboda mišljenja in govora, spoštovanje, strpnost in toleranca 

do drugače mislečih, samostojno in kritično mišljenje, participacija – sodelovanje s 

sočutjem in sožitjem, učenje drug od drugega, etična odgovornost. Kot smo že v 

prejšnjem poglavju zapisali, smo uspešnejši pri doseganju ciljev s področja znanja, 

manj pri razvijanju veščin, največ težav pa povzroča vprašanje, kako doseči, da 

bodo učenci sprejeli (oblikovali) določene vrednote in drugo, kako doseči, da bodo 

delovali v skladu z vrednotami.  

 

Na učenčev razvoj pa ne vplivamo samo učitelji v šoli, ampak tudi okolje, ki ga 

sestavlja mnogo dejavnikov, od družine do prijateljev, medijev…, zato je naše delo 

v šoli včasih zelo težko. Učenci prihajajo v šolo z že oblikovanimi stališči, ta pa 

lahko onemogočajo napredek, razvoj in spremembe. Stališča so namreč zelo 

kompleksen pojav, ki temeljijo na treh komponentah: kognitivni, konativni in 

emocionalni (Židan 1990, str. 38). Starejša stališča z močno čustveno komponento 

so zelo trdna in se upirajo spremembam, predstavljajo vzorec, po katerem oseba 

doživlja, pomni, se obnaša, je motivirana in razvije odnos do določenega pojava. 

Močneje ko je stališče zasidrano, manj je fleksibilnosti in več konzervatizma. 

Stališče je ožji pojem (pojav), vključen v širši pojem (pojav) vrednote (Židan 1990, 

str. 39).  

 

Židan (1990) tudi pravi, da ima vsaka vrednota tri dimenzije: kognitivno (znanje, 

zmožnost presojanja posameznika, kompleksnejše znanje in izkušnje, ki pomenijo 

trdnejšo argumentacijo v vrednotenju), konativno (težnja posameznika, da se 

določena vrednota uresniči ali prepreči) in čustveno (vrednotenje pojava s 

čustvenim odzivom, posamezniku so pojavi všeč ali pa ne, kar pokaže z 

občudovanjem, zavračanjem, sočustvovanjem, spoštovanjem). Odraslim 

predstavlja vzgoja otrok z vidika konativne dimenzije vrednot zelo trd oreh. 

Predpogoj razvoja konativne komponente sta razviti in integrirani kognitivna in 

čustvena komponenta (prav tam). 
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Vrednot na mlajši rod ni mogoče enostavno prenesti ali jih vsiliti, temveč se v 

dolgem procesu odraščanja in zorenja oblikujejo v posamezniku. »Naloga vzgoje 

tako ni v prenašanju nekih natančno določenih tradicionalnih vrednot, temveč 

podpora razvoja človekovih osebnostnih potencialov, s pomočjo katerih si bo 

posameznik sam zgradil lasten pogled na svet in lasten vrednostni sistem« (Kroflič 

in Peček Čuk 2009, str. 15) 

 

 Iz citata razberemo učiteljevo vlogo: učenca podpreti v procesu izgradnje lastnega 

vrednostnega sistema. Da bo učitelj, vzgojitelj in mentor učenca pripravil na 

uporabo lastnega uma, ustvarjalnosti in reflektirane moralnosti in da ne bo 

manipuliral z otrokom, Kroflič (1997, str. 18) na osnovi sodobne vzgojne teorije 

predlaga nekaj načel in didaktičnih pripomočkov: natančno seznanjanje staršev in 

učencev s cilji vzgoje, s kriteriji ocenjevanja, s hišnim redom, nedirektivni stil 

poučevanja, sovplivanje otrok na pouk, učenje prepoznavanja metod manipulacij, 

razvijanje kritičnega mišljenja.  

Z aktivnim delovanjem pri učencih razvijamo njihovo odgovornost. Če učence 

vključimo v skupno dogovarjanje in oblikovanje pravil v šoli, prispevamo k 

povečanju njihove zavesti o moči vplivanja. Le-to posledično vpliva na 

soodgovornost učencev za spoštovanje pravil in skrb za dobro počutje vseh na šoli. 

Pravica pomeni pričakovanje, kako bi moralo biti, ni pa zagotovilo, da tako tudi bo, 

zato so potrebna pravila in tudi posledice, ki sledijo neizpolnjevanju pravil 

(Pšunder 2006, str.135). 

 

Za izgradnjo vrednostnega sistema učenci potrebujejo znanje (kognitivna 

komponenta) in če predstavljajo izhodišče vzgoje človekove pravice, pomeni, da je 

potrebno v procesu vzgoje in izobraževanja učence izobraževati o konceptu 

človekovih pravic, da bodo vedeli, kaj je prav in kaj narobe. Pravice predstavljajo 

formalno postavljene vrednote, ki so zavezujoče za vsakogar. Torej je potrebno 

vzgajati učence v duhu človekovih pravic in dolžnosti. Predpogoj pa je (Kovač 

Šebart in Krek 2009), da mora učitelj sam zelo dobro poznati koncept človekovih 

pravic in dolžnosti, prepoznati nesprejemljive norme in vrednote pri učencih, ter o 

njih razpravljati – reflektirati. To je pot in pogoj za ponotranjanje vrednot koncepta 

človekovih pravic (prav tam). Reflektirana moralnost torej zahteva od otroka 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 36

pripravljenost za odpoved trenutnemu ugodju v prid moralnemu delovanju in 

razumevanje moralnih načel (Kroflič 1997, str. 20). Če ne bomo reflektirali, se 

bomo še naprej srečevali z razkorakom med kognitivno in konativno dimenzijo 

vrednot. Učenci in tudi odrasli vemo, kaj je pravilno, toda v praksi ne ravnamo 

vedno tako. Res je, kar pravi Mougniotte (1994), da se rezultati učenja najbolj 

verodostojno kažejo pri dimenziji ravnanj. 

 

Kajti samo poznavanje človekovih pravic in demokracije v družbi še ne 

zagotavljata tudi uveljavljanja teh vrednot, kot ugotavlja Peček (2000, str. 207): 

»Demokratične oblike odločanja same po sebi ne zagotavljajo demokratične 

kulture in tudi ne obstanka demokracije, možnost demokratičnega odločanja pa ne 

spodbuja niti želje državljanov po izkoriščanju tega mehanizma za uveljavitev 

svojega interesa.«  

Gril (2010, str. 9) pravi, da ima poleg možnosti udejstvovanja:” …pomembno 

vlogo tudi njihova motivacija, interesi in vrednostne usmeritve, pa tudi zaznavanje 

lastnih kompetenc za uspešno delovanje.” 

 

2.3.3 TEORIJE MOTIVACIJE ZA SODELOVANJE 

 

Učencem moramo sodelovanje ne samo dopustiti, pač pa jih moramo povabiti 

zraven. Kot smo že ugotovili, sam obstoj možnosti za participacijo le-te še ne 

zagotavlja. Anderman idr (1998) ugotavljajo, da je motivacija učencev za učenje in 

sodelovanje odvisna od okolja, v katerem učenci živijo. Na splošno so učenci, ki so 

že bili uspešni in jim znanje pomeni vrednoto in so soudeleženi v soodločanje, bolj 

motivirani za sodelovanje. Vsekakor pa sodelovanje razumemo kot pravico in 

dolžnost učencev. 

Avtorji (Anderman idr 1998) predstavljajo tri teorije o motivaciji: 

 teorija atributov 

Po teoriji atributov učenci vzroke za uspeh oziroma neuspeh iščejo v zunanjih 

okoliščinah. Na učenčevo motiviranost vplivajo izobraževalne izkušnje iz 

preteklosti. Če je bil učenec uspešen, se bo tudi v bodoče trudil za uspeh in 

obratno. 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 37

 teorija ciljev 

Po teoriji ciljev učenci čutijo uspeh, ko osvojijo znanje. Učenci, ki stremijo k 

znanju, si prizadevajo k postopnemu napredovanju in razumevanju in zato 

razvijejo razne strategije za reševanje problemov, iščejo pomoč in imajo 

pozitiven odnos do šole. 

 teorija soodločanja 

Učenca označujejo tri kategorije potreb: občutek sposobnosti, sorodnosti in 

avtonomije. Občutek sposobnosti učencu olajša doseganje ciljev. Potreba po 

sorodnosti je zadovoljena v enakovredni socialni skupnosti. Potreba po 

avtonomiji pa spodbuja razvoj individualnosti, ki se uresničuje v možnosti 

soodločanja v skupnosti. Učenci želijo prispevati svoje kritične poglede o 

načrtovanju, izvajanju aktivnosti. Participacija ima pomemben vpliv na 

motivacijo, ker vliva samozavest, ljudje se čutijo sposobne, veča se jim vera 

vase, dobijo potrditve za svoje odločitve in priznanje (Resman 2005, str. 94). 

 K temu bi lahko dodali teorijo soodgovornosti za sodelovanje v skupnosti. Če 

ne sodelujemo, odločanje o pomembnih zadevah prepuščamo drugim. Ti 

“drugi” lahko ob vedno večji apatičnosti množic postajajo vse bolj samovoljni, 

zlorabijo svoj monopolni položaj, kar lahko pripelje do katastrofalnih posledic. 

Iz zgoraj povedanega naj bi mentor poznal teorije motivacije, da bi znal ustrezno 

pristopiti in otroke motivirati za delo. Če prepozna, čemu učenci pripisujejo svoje 

neuspehe, lahko z ustreznim vodenjem preusmerja od zunanjih k notranjim 

motivacijskim dejavnikom. Učenci z zastavljanjem lastnih ciljev prevzemajo 

soodgovornost za lastno učenje in napredujejo v skladu z lastnimi zmožnostmi, 

učitelj jih usmerja, vodi. Učitelji naj spodbujajo razvoj delovnih navad in pozitivno 

samopodobo učencev tudi z vključevanjem v soodločanje ter učenjem veščin 

participiranja. 

 

2.3.4 RAZISKAVE S PODROČJA DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN 

PARTICIPACIJE UČENCEV PRI NAS 

 

Raziskava na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah, opravljena v šol. letu 

2007/08 (Gril in Klemenčič 2008, po Gril 2010, str. 6) med učenci in učitelji, ki 
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poučujejo predmete, povezane z državljansko vzgojo (družba, državljanska vzgoja 

in etika, sociologija, družboslovje), je pokazala, da so za učitelje najpomembnejši 

cilji glede priprave mladih na življenje v družbi razvijanje kritičnega mišljenja in 

usvajanje družbeno politične vednosti, najmanj pomembno pa je zanje praktično 

udejstvovanje. Nadalje ugotavljata, da so še vedno premalo zastopane aktivne 

metode dela, na primer soodločanje in skupinsko delovanje, kar bi z upoštevanjem 

ciljev morali učitelji uvajati, vendar se zaradi pomanjkanja časa zanje ne odločajo 

(prav tam, str. 7). Učenci so po izsledkih raziskave bolj aktivni pri oblikovanju 

šolske klime in šolske skupnosti in manj v vzgojno izobraževalnem procesu pri 

pouku. Nezadostno soudeležbo mladih pa učitelji v osnovnih šolah pripisujejo 

neizainteresiranosti mladih ter pomanjkanju znanj in veščin, o možnostih 

vključevanja imajo po njihovem mnenju učenci dovolj informacij (prav tam).  

 

Tudi mednarodne raziskave kažejo, da smo pri doseganju ciljev s področja 

znanja uspešnejši kot pri drugih dveh. Avtorji ugotavljajo, da smo uspešno začeli 

s prenašanjem vednosti o demokraciji (Peček 2000; Kroflič 2002; Torney – Purta 

idr 2003), manj uspešni pa smo pri razvijanju veščin. Raziskava IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) 1999. leta o 

državljanstvu in izobraževanju v 28 državah (Torney – Purta 2003, str. 177) navaja, 

da se slovenski 14-letniki na področju vednosti o državljanskih vsebinah nahajajo 

nad mednarodnim povprečjem, na področju angažiranosti (konvencionalno 

sodelovanje, sodelovanje v družbenem gibanju, pričakovane politične aktivnosti v 

odrasli dobi, zaupanje v učinkovitost participacije v šoli) pa pod njim.  

 

Že omenjena raziskava IEA se je dotaknila tudi razredne klime in tu nas zopet 

uvršča pod mednarodno povprečje. Učenci namreč zaznavajo manj odprto razredno 

klimo za diskusijo (Torney – Purta idr 2003, str. 137). Gril (Gril in Klemenčič 

2008, po Gril 2010, str. 7) objavljata ugotovitve o premalo aktivnem pouku, ki bi v 

večji meri omogočal razvoj medosebnih spretnosti, dogovarjanj in sodelovanja v 

skupini. Kljub temu pa iz raziskave IEA (Torney – Purta idr 2003, str. 134) 

ugotovljamo, da so izjave slovenskih učencev o sodelovanju z drugimi učenci in 

njihovem prispevku k reševanju problemov v skupnosti nad mednarodnim 

povprečjem. 
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Gril (Gril in Klemenčič 2008, po Gril 2010) pišeta, da so učinki mladostnikovega 

sodelovanja v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih opazni v kasnejšem 

aktivnem delovanju v družbenem in političnem dogajanju. Pravita pa, da ima le 

20% - 30% osnovnošolcev izkušnje sodelovanja v skupnih dejavnostih šole (Gril 

2010, str. 8). 

 

V raziskavi IEA (Torney – Purta idr 2003, str. 140) so bili slovenski učenci nad 

mednarodnim povprečjem v zbiranju denarja za dobrodelne namene, v 

mednarodenm povprečju v sodelovanju v organizaciji za varstvo okolja, pod 

mednarodnim povprečjem pa v sodelovanju v podmladku političnih strank, v 

organizaciji za varstvo človekovih pravic in v skupini za prostovoljne dejavnosti za 

pomoč skupnosti. 

 

Raziskave kažejo, da v naših šolah posredujemo znanje, premalo pozornosti pa smo 

namenili aktivnemu pouku, ki bi omogočal participacijo učencev. Učiteljem se tudi 

sicer zdijo cilji, povezani s praktičnim udejstvovanjem učencev manj pomembni od 

ciljev, povezanih z znanjem. Po izjavah slovenskih učencev pa med seboj veliko 

sodelujejo in so aktivni v humanitarnih akcijah. 

 

2.4 PARTICIPACIJA UČENCEV ALI MANIPULACIJA Z 

UČENCI  

V želji zadostiti zahtevam zakona, pravilom oziroma vzgojnemu načrtu kaj lahko 

resnično participacijo učencev nadomesti manipulacija. Manipulacijo je Kroflič 

(1997, str. 17) opisal takole: “Manipulirati pomeni v vrednostno nevtralnem smislu 

spretno voditi posameznika k cilju, ki ga postavi manipulator. Ker tisti, s katerim 

manipuliramo, ne pozna cilja (naših skritih namenov), vodi manipulacija običajno 

v sleparjenje, izkoriščanje nevednosti vodenega.” In kako učitelj lahko manipulra? 

Tako, da …”podaja učno snov kot edini pravilni (znanstveni) pogled, vzgojitelj pa 

posamezna moralna pravila, norme, zahteve kot edino družbene ustrezne.” (prav 

tam) 
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Fletcher (2005, str. 5) opisuje značilnosti namišljene in resnične vključenosti in 

meni, da le resnična vključenost pomeni ključ k uspešnosti šole in le-ta učence 

zavezuje k lastni odgovornosti v učenju, k razvoju skupnosti in demokracije. 

Značilnosti resnične vključenosti so naslednje: 

• učenci in odrasli so zavezniki in partnerji 

• učenci razvijajo veščine 

• učenci imajo moč vplivati na rešitve v zvezi z učenjem, poučevanjem in 

vodenjem 

• šole so odgovorne do učencev 

• odnos učitelj - učenec je glavna komponenta podpornega, dovzetnega in 

sistemskega pristopa v transformaciji šole 

 

Značilnosti namišljene participacije so naslednje: 

• učenci so sprejemniki znanja, prazne posode, v katere se naliva znanje 

• učenci so zraven (na primer na sestanku) le zaradi pravil, so navzoči, vendar 

nimajo možnosti vplivanja 

• učenčev pogled, izkušnje in znanje so že vključene v učiteljevo razlago 

• učenci rešujejo problem brez podpore učiteljev, ne razvijajo veščin ali pa jih, 

vendar brez možnosti, da bi jih praktično uporabili v šoli  

 

Vloga vsevednega učitelja, ki je nekoč prenašal znanje, katerega lastnik je bil, na 

nevedne otroke, kar Kroflič imenuje kulturno transmisijski pristop (1997, str. 25-

28) k vzgoji in izobraževanju, je danes drugačna. Cilj kulturno transmisijskega 

pristopa je bil ohranjanje obstoječega stanja družbe in pasivnega posameznika. 

Danes se uveljavlja pristop, ki učencem priznava pomembnejšo in bolj aktivno 

vlogo in jo Askew in Carnell (1998) imenujeta transformacijski pristop. Cilj 

transformacijskega pristopa je vključevanje posameznika v lasten razvoj in tako 

vplivanje na razvoj in spremembe v družbi. To je naloga današnjega učitelja, ki jo 

uresničuje kot raziskovalec lastne prakse, v odnosu do učenca pa nastopa kot 

mentor, organizator, spodbujevalec, ki oblikuje učno okolje, ki učence spodbuja in 

usmerja v njihovem razvoju. 
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Kovač (2008, str. 101) navaja kazalnike, s katerimi je mogoče meriti demokratično 

ureditev v šoli: 

• kako se v šoli uresničujeta enakost in svoboda kot temeljni pravici učencev 

• v kakšni meri lahko učitelji in učenci enakovredno izražajo svoje lastno 

mnenje in koliko se to upošteva 

• ali se upoštevajo interesi učencev v obliki soodločanja, spoštovanja 

individualnosti, možnosti izbire in organiziranega delovanja v skupnosti 

 

Uspešnost vključevanja učencev pa nam ponazori Hartova lestev participacije (po 

Fletcher 2005). Če učencev v življenje in delo šole ne vključujemo resno, to učenci 

čutijo kot manipulacijo in njihov prispevek k demokratični družbi bo malenkosten. 

Prav tako se naučijo le to, da je participacija v šoli in kasneje v družbi simbolična, 

zato si ne prizadevajo aktivno sodelovati. Šole, ki ne vključujejo učencev v oblike 

organiziranosti, kot sta SUŠ in OP, ostanejo prikrajšane za prispevek, ki bi lahko 

vnesel izboljšave v šolo in s tem povečal kakovost vzgojno izobraževalnega dela 

ter dolgoročno ne prispevajo k razvoju demokratičnega državljana.  

2.4.1 LESTEV PARTICIPACIJE 

 
Hart (po Fletcher 2005, 2008) je stopnje participacije učencev nazorno prikazal z 

lestvijo. Stopnje prikazujejo kvaliteto in obseg participacije učencev. Višje ko se na 

lestvi nahajajo, bolj resno odrasli vključujejo učence v življenje in delo šole.  

8. Najvišja stopnja participacije učencev je v šolah, kjer so učitelji in učenci 

partnerji in si delijo odgovornost in soodločajo. Učenci so pobudniki dejavnosti 

in soodločajo z odraslimi. Vključevanje učencev je integrirano v šolske izboljšave 

na vsaki stopnji.  

7. Učenci so pobudniki in vodijo dejavnosti. Vključevanje učencev je 

samoiniciativno in učenci predlagajo, vodijo projekte, učne ure ali druge aktivnosti. 

Odrasli imajo podporno vlogo. 

6. Odrasli predlagajo aktivnosti in soodločajo z učenci. Učenci so vpleteni v 

načrtovanje projektov, aktivnosti, katerih pobudniki so odrasli.  

5. Odrasli vodijo učence. Učence informirajo, kako bodo uporabljene njihove 

ideje, toda odločitve so v pristojnosti odraslih. 
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Slika 1: Lestev participacije po Hartu 

4. Učencem so dodeljene naloge. Učitelji 

določijo specifične naloge, ki naj jih učenci 

opravijo, jih usmerjajo, kako naj jih opravijo, 

in jim pojasnijo, zakaj so jih vključili. 

3. Učenci so simbolično vključeni, zdi se, da 

imajo možnost glasu, vendar je ta možnost 

majhna ali pa je sploh nimajo.  

2. Odrasli učence uporabijo za  dekoracijo 

pri doseganju ciljev, dejansko so o 

dejavnostih odločili in jih izpeljali odrasli.  

1.Odrasli manipulirajo z učenci, pretvarjajo 

se, da so pobude, mnenja in predloge podali 

učenci.  

 

Prve tri stopnice prikazujejo neparticipativne 

vključenosti učencev. Od 4. stopnice navzgor učenci participirajo bolj in bolj, vse 

do enakopravne vključenosti. Lestev nam lahko služi kot orodje za premislek in 

debato z učenci, na kateri stopnički se trenutno nahajamo. Po vsaki opravljeni 

dejavnosti nam služi kot pripomoček za evalvacijo. Odgovarjamo na vprašanja: 

Kdo je dal pobudo? Kdo je načrtoval? Kdo je koordiniral? Kdo je vodil? Kdo je 

odločal? Kaj se je zgodilo ali spremenilo po dejavnosti? 

 

Kako pa je s participacijo naših učencev? V mednarodni raziskavi ISPA 

(International School Psychology Association) o otrokovih pravicah 12 do 14-

letnikov je Pavlović med drugim ugotovil, da so naši učitelji do učencev preveč 

zaščitniški in jih ne obravnavajo kot osebe s svojimi pravicami (Dekleva in Žorga 

2004). Kovač (2008, str. 119) trdi, da se učenci na nivoju šole le redko kje 

vključujejo v načrtovanje in izvajanje šolskega dela, celo vključevanje učiteljev ni 

pogosta praksa, da sta politična in strokovna raven participacije na nivoju šole 

šibki. Nasprotno Medveš (2007) optimistično ugotavlja, da na osnovi prispelih 

poročil iz osnovnih in srednjih šol na temo vzgojne funkcije šole v praksi vzgoja 

poteka v duhu soudeležbe in organizirane aktivnosti učencev in učiteljev.  
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Podobno pa raziskave kažejo tudi drugod. Osler in Starkey (2005, str. 38) menita, 

da se obravnava položaj učencev kot položaj potrošnikov v izobraževanju, 

čakajočih v čakalnici in kot tistih, ki predstavljajo celo grožnjo obstoječi politiki. 

Whitty in Wisby (2007) ugotavljata, da učitelji participacijo učencev zaznavajo kot 

napad na svoj vodstveni profesionalizem, vendar bi bilo bolje, če bi jo videli kot 

priložnost za demokratični ali sodelovalni profesionalizem.  

 

Med teorijo in prakso o soudeležbi učencev v šoli verjetno obstaja razkorak, s 

čimer se ukvarja naša naloga. Vložiti bo potrebno še kar nekaj napora, da bomo 

prepoznali participacijo učencev kot pot h kakovostni šoli in vzgojno priložnost 

jačanja demokracije. Vprašanje pa je, katera stopnja participacije na Hartovi 

lestvici je realna, sprejemljiva, da dejansko koristi otrokovemu razvoju na poti 

aktivnega in odgovornega državljana. 

2.5 KAJ PODPIRA UČINKOVITO PARTICIPACIJO V SKUPNOSTI 

 

Izhodišče participacije učencev v šoli vsekakor predstavlja zakonska podlaga, ki pa 

vendarle še ne zagotavlja tudi učinkovitosti.  

Po raziskavah Whitty in Wisby (2007) učitelji izpostavljajo tri stvari za učinkovito 

delovanje organiziranosti učencev: podporo učiteljev, podporo učencev in razvoj 

veščin participiranja. Wilson (2009) predstavlja ogrodje učinkovite participacije, 

kjer poleg podpore učiteljem omenja še povratne informacije učencem, učenje 

učiteljev in učencev, proslavljanje ob pozitivnih rezultatih, razumevanje 

demokracije kot enakovrednost glasov, razumevanje družbe različnih pa se ne sme 

razumeti v smislu, da vsakdo lahko zadosti svojim potrebam in interesom. Pogoji 

učinkovite participacije se razvijejo v skupnosti, ki podpira, omogoča, uči, kako 

sodelovati in prispevati k življenju in delu skupnosti.  

 

Učinkovito participacijo učencev podpirajo: 

o pozitivna šolska klima in kultura, ki vključuje podporo vodstva, učiteljev, 

učencev 
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o podpora mentorjem, naj mentorstvo SUŠ in OP prevzemajo le učitelji, ki ga 

želijo prevzeti  

o metode, modeli, pristopi poučevanja  

 

V nadaljevanju bomo ugotavljali značilnosti skupnosti, ki podpirajo participacijo 

učencev. V podporni skupnosti mentorji in učenci zadovoljujejo svoje potrebe in 

interese ter delujejo v dobro skupnosti. Zanima nas odnos med posameznikom in 

skupnostjo. Glede na splošno razširjeno mnenje o nezainteresiranosti za 

sodelovanje večine posameznikov mora mentor razmisliti, kako motivirati učence 

in učitelje za sodelovanje. In končno, kakšne značilnosti ima demokratična šola, v 

kateri učenci participirajo? 

2.5.1 ŠOLSKA KLIMA 

 

Šolska klima je predvsem vzdušje na šoli, to je, kako se počutijo učitelji in učenci 

na šoli, kakšni so odnosi med njimi, je način življenja, je duh šole (Rupar 2004, 

str.1). Kulturo nekega sistema določa sistem povezanih in usklajenih prepričanj, 

subjektivnih teorij, vrednot, norm, tudi predsodkov (Rupar 2004, str. 5). Vsaka 

šolska skupnost ima svojo kulturo in klimo, ki je odvisna od mnogih dejavnikov, 

na primer od tega, ali šola deluje kot pravna ali kot socialna organizacija, za kaj si 

šola prizadeva, kakšno vlogo ima posameznik v njej, kaj skupnost pomeni 

posamezniku. Ideal predstavlja demokratična skupnost, ki jo moramo natančneje 

opredeliti. 

 

2.5.1.1 ZAJEDNICA ALI ORGANIZACIJA 

Gogala (2005) je o šoli razmišljal kot o skupnosti – zajednici in ne kot o 

organizacij, saj vzgajanje v skupnosti predstavlja manj formalen vidik kot vzgoja v 

organizaciji. Kar nekaj avtorjev se strinja, da je izkušnja neformalne skupnosti 

pomembnejša od izkušnje formalne skupnosti (Sergiovanni 1994; Kroflič 2004; 

Gogala 2005; Osler in Starkey 2005; Strike 2005). Kot naravna socialna oblika 

(manj formalna) je lahko šola zaradi svojih značilnosti vzgojno učinkovitejša, če 

izhaja iz učencev, njihovih potreb in interesov, jim nudi občutek varnosti, jih 
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povezuje s skupnimi cilji, simboli in gradi na notranji motiviranosti. Tudi Resman 

poudarja šolsko skupnost kot pomemben vzgojni dejavnik (2000). Vendar pa je 

šola kot vzgojno izobraževalna organizacija v svojem delovanju zavezana 

zakonom, učnim načrtom, predpisom. Učitelji in učenci niso v enakopravnem 

položaju. Izkušnje skupnosti učenci doživijo bolj (in tako kažejo tudi raziskave Gril 

2010) v obšolskih dejavnostih (to so interesne dejavnosti, SUŠ, OP) in na sestankih 

razrednih skupnosti. 

 

2.5.1.2 ZNAČILNOSTI SKUPNOSTI 

Delors (1996) v svojem poročilu v 3. stebru govori o pomenu učenja, da bi znali 

živeti v skupnosti in eden z drugim; izpostavlja humani razvoj, kar pomeni, da je 

dobrobit človeka (človeštva) merilo stvari, usmerjenost v trajnostni razvoj pa izraža 

skrb za okolje in prihodnost. Zato je potrebno sprejemanje povezanosti in 

soodvisnosti, sodelovanje ter preseganje individualizma, egoizma, narcizma, 

zaprtosti v osebne, družinske in narodne meje. Zorenje v skupnosti in za skupnost 

vidi kot pomemben pogoj za zdravo osebno in planetarno celovitost. Vse te 

kompetence razvijajo le v skupnosti, ki raziskuje (angl. community of inquiry, kot 

jo imenuje Law 2006, str. 36; prav tako tudi Šimenc 2002 in avtorji v 

Izobraževanje za …. 2005, str. 22) in v kateri so člani spodbujeni k razmišljanju in 

raziskovanju o lastnih prepričanjih in pogledih, pa tudi o prepričanjih in pogledih 

drugih članov.  

 

Šimenc (2002) meni, da filozofija za otroke omogoča oblikovanje raziskovalne 

skupnosti. Po Sharpu (1993) Šimenc (2002) povzema kognitivna ravnanja, ki se 

razvijejo v skupnosti: dajanje dobrih razlogov, vzpostavljanje dobrih distinkcij in 

povezav, delanje veljavnih sklepov, postavljanje hipotez, posploševanje, dajanje 

nasprotnih primerov, odkrivanje predpostavk, uporabljanje in prepoznavanje 

kriterijev, zastavljanje dobrih vprašanj, razkrivanje posledic, odkrivanje logičnih 

napak, vztrajanje na relevantnosti, opredeljevanje pojmov, iskanje 

pojasnitev...(Šimenc 2002, str. 57). 
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Občutek izgube oz. manjšega pomena skupnosti v vseh pogledih (krajevno, šolsko, 

razredno) je v začetku 21. stoletja sprožila potrebo po iskanju novih načinov 

oblikovanja skupnosti. Morda je ravno ta potreba narekovala šolam obvezno 

organiziranost SUŠ leta 2004 (Pravilnik o pravicah ….2004). 

 

Ponovno se je vzpostavljala kultura bivanja, ki krepi osebne stike, zaupanje med 

odraslimi in učenci, prijateljstvo, solidarnost, zdravo tekmovalnost, od učiteljev pa 

je to zahtevalo poleg teoretskih spoznanj tudi njihovo ustrezno osebno naravnanost 

(Kroflič 2005). Teoretska spoznanja in osebna naravnanost učiteljev izhajajo iz 

človekovih pravic in vrednot, povezanih z njimi.  

 In kakšne značilnosti imajo skupnosti, v katerih je posameznik uspešen? Tako so 

značilnosti postmoderne skupnosti naslednje: (Kroflič 2008b, po Peček Čuk in 

Kroflič 2009; Peček Čuk in Lesar 2009): 

 pravičnost (tri načela pravičnosti po Rawlsu: načelo enakih možnosti v pravnem in 

ekonomskem smislu, načelo poštenih enakih možnosti, ki ga v šoli poskušamo 

uresničiti z različnimi programi, načelo diference v korist najbolj prikrajšanim) 

Peček Čuk in Lesar (2009, str.175 - 179 ) govorita o etiki pravičnosti v šoli in čutu 

za pravičnost, ki se razvija preko demokratičnega dogovarjanja pri oblikovanju 

različnih pravil in v delovanju razredne in šolske skupnosti. 

 skrbnost in solidarnost  

To je značilnost skupnosti, v kateri učenec čuti skrb drugih in se sam znajde v vlogi 

skrbi za druge. Peček Čuk in Lesar (2009, str.180 - 185) jo opisujeta z značilnostmi 

etike skrbi in kumunitarijanske etike, s katerimi so zadovoljene socialne potrebe 

učencev tudi znotraj razredne in šolske skupnosti. 

 inkluzivnost in interkulturna naravnanost 

V skupnost so vključene vse marginalizirane skupine, kajti šole se prilagajajo 

različnim učencem, z različnimi potrebami.  

 kot vmesni prostor med zasebnostjo in javnostjo 

Skupnost naj predstavlja tretji prostor, v katerem bi posameznikom omogočili 

osebno angažirano delovanje, iskanja lastne identitete in jim ponujali dialog. 

 demokratičnost  

Demokratična skupnost temelji na vrednotah človekovih pravic. Zanjo je značilno, 

da vsi v skupnosti sprejemajo pravila življenja v skupnosti, so vključeni v reševanje 
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realnih življenjskih problemov, posamezniki so neodvisni od zunanje avtoritete 

(Kroflič 1997, str. 52-54). Pozitivni učinki so (tako Kohlberg, prav tam) v 

moralnem razvoju, v učenju na napakah, v motivaciji za sodelovanje v skupnosti 

ter spoštovanju dogovorov in pravil. Ključni pojem je svoboda, ki ga bomo v 

okviru šolske demokratične skupnosti natančneje opredelili v naslednjem poglavju.  

 

V preteklosti je bilo kar nekaj poskusov vpeljave alternativnih skupnosti (Kovač 

Šebart in Krek 2007), v katere je bila vnešena demokracija (pravična skupnost, v 

učenca usmerjena šola), ki naj bi spodbujale moralni razvoj. Kot primer pravične in 

demokratične skupnosti nam služi Kohlbergova pravična skupnost, v kateri učenci 

delujejo kot svobodni in avtonomni posamezniki. Prepričan je bil, da je v šolah kot 

v pravičnih skupnostih mogoče spodbujati moralni razvoj učencev, predvsem v 

majhnih šolah, v katerih je mogoče pozornost usmeriti v delovanje v dobro 

skupnosti. Učenci naj bi se v skrbi za skupnost moralno razvijali s prevzemanjem 

skrbi in odgovornosti za posameznike v skupnosti. Na rednih šolskih srečanjih so 

učenci in učitelji enakovredno razpravljali in odločali o življenju in delu šole. Tako 

so reševali realne probleme in urili moralno razsojanje. Kohlberg je pričakoval, da 

bodo bolj upoštevali šolska pravila, ki so jih sami sprejemali. Posameznikov 

moralni razvoj po mnenju Kohlberga poteka v nivojih in če učitelj pozna trenutni 

nivo učenca, ga lahko vodi na višjega. Kohlberg je poudarjal predvsem moralno 

razsežnost participacije učencev, ki pa po mnenju kritikov ni dosegla učinkov, prej 

nasprotno, učenci so s svojim vplivom izglasovali sebi všečna pravila in predloge, 

ki niso spodbujali moralnega razvoja in učnega uspeha. 

 

Evalvacije projektov so pokazale, da prenos demokracije v šolo po modelu 

predstavniške demokracije ni izpolnil pričakovanj. Upanja, da bo svoboda učencev 

pri samo-organizaciji bistveno prispevala k oblikovanju vrednot, ki jih zahteva 

življenje v sodobnih demokracijah, ti projekti niso uresničili (Kovač Šebart in Krek 

2007, str. 34, 35). Učenci so na primer (kot povzemajo Devjak idr 2007) 

izglasovali postopke, ki so okrnili vzgojno izobraževalno delo, razprave so bile 

kratke in površne, niso se držali pravil, ki so jih oblikovali in sprejeli, nejasno je 

bila postavljena administracija v šoli. Participacija učencev je tako bila preko 

predstavnikov neučinkovita, saj učenci niso napredovali ne na učnem ne na 
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moralnem področju in ne pri razvoju veščin. Svoboda učencev pri samo-

organizaciji ni bistveno prispevala k oblikovanju vrednot, ki jih zahteva življenje v 

sodobnih demokracijah. 

 

Ali lahko torej lahko govorimo o demokratični šolski skupnosti? O kakšni 

demokratični šolski skupnosti lahko govorimo? 

 

2.5.1.3 SVOBODA IN DEMOKRATIČNA ŠOLSKA SKUPNOST 

Kaj pomeni svoboda v otrokovnem razvoju? Law (2006) predstavi model vzgoje in 

izobraževanja kot odnos med svobodo vedenja in svobodo razmišljanja otroka. 

Izloči pogoje uspešnega izobraževanja in vzgajanja demokratičnih državljanov. 

Law (2006) zagovarja teorijo o liberalni šoli, v kateri je mogoče vzgojiti v 

demokratičnem duhu demokratične državljane. Na spodnji sliki vidimo štiri skrajne 

modele vzgoje in izobraževanja, ki jih srečamo v praksi. 
 

Slika 2: Svoboda vedenja in razmišljanja (po Law, 2006) 

 

 
Po navpičnici se premikamo od popolne svobode v delovanju do striktno 

omejujočih pravil. Po vodoravnici gremo od popolne svobode v mišljenju do 

popolne prepovedi v razmišljanju z lastno glavo. V zgornji polovici ni pravil in ne 
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discipline. V spodnji polovici striktna pravila vodijo in uravnavajo vsakdanje 

življenje otrok. Na levi polovici je spodbujano kritično razmišljanje in svobodno 

izražanje, na desni polovici je najpomembnejše, kaj misli avtoriteta.  

 

Posamezne četrtine Law (2006) razlaga takole: 

• liberalnost v razmišljanju in avtoritativnost v vedenju pomeni, da 

učencem postavljamo stroge meje v delovanju, kar pomeni, da ne morejo 

delati, kar jim pade na pamet, pač pa morajo spoštovati pravila in upoštevati 

meje. Spodbujamo pa jih pa k izražanju mnenja, argumentiranju, 

razpravljanju, kritičnemu in neodvisnemu mišljenju. Učenci raziskujejo 

svoja lastna prepričanja, ne verjamejo na besedo, pač pa podpirajo resnico. 

Tudi učitelj je lahko zmotljiv, zato mu učenci lahko dokažejo, da se moti.  

• liberalnost v razmišljanju in liberalnost v delovanju pomeni, da so otroci 

svobodni v izražanju mnenja in v vedenju. Lahko govorijo, kar želijo in 

lahko delajo, kar hočejo. Ni pravil, zato tudi ni discipline. Tovrstna vzgoja 

je permisivna. 

• liberalnost v vedenju in avtoritativnost v razmišljanju pomeni, da 

otrokom dopuščamo njihovo vedenje, toleriramo slabega, toda ne 

dopuščamo svobodnega razmišljanja. Avtoritete razmišljajo absolutno 

pravilno in ni dovoljeno dvomiti o že postavljenih resnicah. Nesprejemljivo 

vedenje otrok odraslih ne moti in si pred njim zatiskajo oči. Pomembno je, 

kaj govorijo in ne kaj delajo. 

• avtoritativnost v razmišljanju in avtoritativnost v vedenju pomeni, da 

otrokom ne dopuščamo razmišljanja z lastno glavo in njihovo vedenje 

omejimo s strogimi pravili in mejami. Najpomembnejše je, kar misli in dela 

avtoriteta in brezpogojno jo je potrebno posnemati. Prepovedano je dvomiti 

v upravičenost, o namenu in pomenu  delovanja avtoritete. Tovrstna vzgoja 

je represivna in se pojmuje kot prenos norm, pravil, vrednot na mlajše 

generacije. Kroflič (1997, str. 25-26) jo imenuje kulturno – transmisijski 

model moralne vzgoje.  

 

Law (2006) meni, da je mogoče vzgojiti demokratične državljane le v prvem 

opisanem modelu, to je liberalnost v razmišljanju in avtoritativnost v vedenju. 
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Učencem so postavljene meje, ki so jasne in ne dopuščajo razpravljanja o 

premikanju le-teh. To so meje, ki trdno stojijo na osnovi človekovih pravic in jih 

predstavlja Splošna deklaracija o ... (1948). Ustava naše države in zakoni o osnovni 

šoli tudi jasno začrtajo urejenost našega šolskega sistema in ga ne moremo 

poljubno spreminjati. Znotraj šole pa si pa življenje in delo o določenih vprašanjih 

lahko urejajo po svoje. Učitelji in učenci na primer izbirajo dejavnosti, preko 

katerih dosegajo vzgojne in izobraževalne cilje. Sami se dogovarjajo o pravilih 

šolskega reda ter o tem, kako bodo učence nagrajevali in kako kaznovali. Ne glede 

na to, da na nekatere spremembe učenci lahko vplivajo, na nekatere pa ne, moramo 

odrasli spodbujati liberalnost učencev v razmišljanju, ki je temeljni pogoj 

demokratične vzgoje. Morajo pa učenci vedeti, na kaj lahko vplivajo in na kaj ne. 

Učenci naj bi v šoli spoznavali, razvijali razumevanje in spoštovanje 

nespremenljivih pravil, ter spretnosti razpravljanja o tistih, na katere lahko vplivajo 

(Kovač Šebart in Krek 2007). Svoboda je tesno povezana z odgovornostjo, zato 

učencem dovolimo svobodno odločati o zadevah, za katere lahko nosijo posledice 

svojih odločitev.  

 

V praksi se je razširila besedna zveza demokratična šola z negativnim prizvokom 

in napačno interpretacijo o pravicah otrok, v razsežnostih, da imajo otroci pravico 

odločati o vsem. Če raziščemo pomen besede demokracija v SSKJ (1994, str. 126, 

127) preberemo, da je to politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in 

politične pravice vseh državljanov in drugi pomen – je načelo enakopravnosti pri 

odločanju v življenju kakega kolektiva. Opis demokracije kot načelo 

enakopravnosti v šoli med učitelji in učenci se ne more uveljaviti. Demokracija 

namreč zahteva pravila in jasne meje, spoštovanje pravnih okvirov in postopkov. 

Devjak idr (2007) predlagajo, da je učence in bodoče državljane treba vzgojiti in 

usposobiti za to, da dejansko privzamejo pravila – tudi pravni okvir in sankcije za 

kršitev kot element demokratičnega. Tako avtorji ugotavljajo, “… da je učenec tudi 

v demokratično delujoči šoli in v razredu strukturno postavljen v podrejen položaj. 

Vzgoja v duhu demokratične kulture zato lahko dosega svoje cilje, če je učenčev 

podrejeni položaj jasno artikuliran skozi načela in pravila ter s tem omejen, hkrati 

pa mu je zagotovljen prostor participacije povsod, kjer je to realno mogoče.” (prav 

tam, str. 30) 
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Strpnost in pravičnost se v nasprotju s samovoljo razvijata le v skupnosti s pravili. 

Učenec prevzema za svoje vedenje odgovornost lahko le, če pozna pravila in če 

sankcije za kršitve doživlja kot pravične. Demokratična družba namreč temelji tudi 

na zakonih in pravilih, po katerih se moramo odrasli ravnati, sicer smo 

sankcionirani. 

O demokratični šoli govorimo, ker temelji na človekovih pravicah kot temeljnih 

vrednotah in pomeni:  

 jasne meje, o čem učenci lahko odločajo 

 učenec mora biti odgovoren za posledice svojih odločitev 

 pridobivanje za participacijo potrebno znanje za razumevanje kompleksnosti 

problemov skupnosti – šole (kasneje sodobnega sveta, delovanja družbe in 

političnega sistema) in razvoj veščin 

 seznanjanje s postavljenimi pravili, razpravljati o njih z namenom učenja 

dialoga, argumentov, presoje pravil in možne artikulacije novih (Resman 2005; 

Law 2006; Devjak idr 2007; Kovač Šebart in Krek 2007). 

 

Učenci v šoli ne morejo biti v enakovrednem položaju z učitelji, vloge so 

hierarhične, učitelj ima avtoriteto, zato šola demokracijo lahko prakticira v 

izvenšolskih dejavnostih in na sestankih razrednih skupnosti (Gril 2010). Resman 

(2005, str. 92) je trdil podobno:”.. da učenci OŠ niti dijaki nikoli ne bodo 

enakovreden partner pri sprejemnju odločitev, saj za pouk ne more veljati načelo 

politične demokracije, ker učenci ne izbirajo svojih učiteljev in razrednikov in 

učitelji ne izbirajo svojih učencev, ker učenci ne izbirajo in odločajo o tem, koliko 

ur in katere predmete bodo imeli….” Resman meni (prav tam), da so večje 

možnosti participacije otrok pri uveljavljanju strokovnega in etičnega vidika, ki se 

nanašajo na vzgojno izobraževalni proces in odnose med udeleženci. 

 

Peček Čuk in Lesar (2009, str. 200) ugotavljata, da pravično, skrbno, inkluzivno in 

demokratično skupnost lahko oblikujemo le z jasno postavljenimi moralnimi ideali, 

vrednotami, dogovorjenimi pravili in njihovim doslednim upoštevanjem; v njej so 

vsi posamezniki ustrezno zavarovani tudi pravno, kar nam omogoča koncept 

človekovih in otrokovih pravic.  
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Opisani model lahko apliciramo tudi na vodenje oddelka (razrednik) in na vodenje 

šole (ravnatelj). Od načina vodenja šole in oddelka je tudi odvisna participacija 

učiteljev in učencev.  

2.5.1.4 POMEN SKUPNOSTI ZA ČLANE 
 
Strokovnjaki ugotavljajo, da demokratična skupnost, ki učence spodbuja k 

liberalnemu razpravljanju in avtoritativnosti v vedenju, pozitivno vpliva na učno 

uspešnost in disciplino (Strike 2005; Law 2006; Resman 2007).  

 

Kot pravita Peček Čuk in Kroflič (2009) skupnost z oblikovanjem podpornih mrež 

med družino, prijatelji, sošolci in strokovnimi službami poskuša zagotoviti 

izboljšanje počutja in omogoča zadovoljiti tudi socialne potrebe učencev z 

odklonskim vedenjem. Le ti učenci se z neustreznim vedenjem (samo)izključijo iz 

njim pomembnih socialnih sredin (prav tam). Že Gogala (2005) je poudarjal 

vzgojni pomen šole kot skupnosti tudi na socialnem področju, v medsebojni 

pomoči in podpori.  

 

Šolska skupnost učencem s svojimi značilnostmi, kot so pravičnost, solidarnost, 

inkluzivnost, medkulturnost... zagotavlja avtonomni razvoj, podpira njihovo 

enkratnost in celo omogoča celostni razvoj na osebnem in družbenem področju, da 

lahko izstopijo, povzročijo spremembe pri sebi in v skupnosti. Manj formalna 

šolska skupnost gradi na medsebojnih odnosih, na simbolih pripadnosti in 

medsebojni povezanosti. Rezultati so vidni v disciplini, učni uspešnosti, v občutku 

varnosti in pripadnosti skupnosti. Občutek pripadnosti skupnosti pa se razvije in 

poveča, če učenci in učitelji s sodelovanjem v šoli rešujejo težave. Tako se razvije 

zaupanje, da s participacijo lahko spreminjamo stvari (Torney – Purta idr 2003). 

2.5.1.5 POSAMEZNIK IN SKUPNOST 

Kakšna je dinamika razvoja posameznika in razvoja skupnosti? Naš šolski sistem 

podpira avtonomen razvoj posameznika in razvijanje sposobnosti za življenje v 

demokratični družbi.  
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Posameznik teži k svobodi, enkratnosti in individualnosti, po drugi strani je vpet v 

skupnost in za njegov razvoj je nujno zadovoljevanje obeh potreb, po 

individualnosti in po življenju v skupnosti. Med posameznikom in okoljem 

(miljejem) je Gogala (2005) ugotavljal dvojno razmerje, odvisnost človeka od 

okolja in vpliv okolja na človeka, vendar pa veliki in močni posamezniki ustvarjajo 

novo okolje. »Prav v odporu proti vladajočemu miljeju se spozna človekova 

osebna moč, tu se preizkusi njegova osebnost. V boju proti enostranskemu in 

podzavestnemu vplivu miljeja pa tudi raste človekova osebna sila, v njem se 

oblikujejo ljudje v osebnosti.« (prav tam, str.107) Osebnost Gogali predstavlja 

visoko moralno avtoriteto. Je avtonomna, samostojna in svobodna. »Ne da si 

vsiljevati mnenj in prepričanj, ne sprejema javnega mnenja, ne zaupa slepo 

avtoritetam, ne hodi samo izhojenih poti, temveč gre neodvisno od drugih tudi 

svojo pot življenja in spoznavanja, kadar ve, da je tako prav. Samostojnost in 

svobodnost, ki ji jo daje močna osebna kritičnost, ni narejena in iskana, temveč 

prirodna in neposredna, saj izvira iz narave osebnosti same. Biti osebnost in biti 

notranje samostojen ter duhovno svoboden, je eno in isto.« (prav tam, str. 73) 

 

Avtonomne, samostojne in svobodne osebnosti pa imajo moč vplivati na 

osebnostni in družbeni razvoj, kar omogoča transformacijo družbe (Askew in 

Carnell 1998). Če se spremenijo posamezniki, se spremembe odražajo v odnosih 

med posamezniki, ki učinkujejo na družbene odnose v skupnosti in končno na 

družbo kot celoto.  

 

Celostni razvoj posameznika vključuje (Askew in Carnell 1998): 

 osebni razvoj: 

o čustveni (prepoznavanje in sprejemanje vseh čustev, samovrednotenje, 

razumevanje, kaj povzročajo čustva, razlikovanje med čustvi in dejanji, 

obvladovanje stresa in strahu) 

o spoznavni (izboljšanje sposobnosti analiziranja, razlikovanja, 

razvrščanja, presojanja, razumevanje procesov učenja, prepoznavanje in 

raziskovanje umetnosti in ustvarjalnosti, povezovanje, ugotavljanje 

vzorcev, modelov, posploševanje) 
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o duhovni (ugotavljanje namena, cilja, najti priložnost za učenje v vsaki 

izkušnji, izločanje bistva iz problemov, jih videti z višje perspektive) 

 družbeni razvoj 

o izobraževanje za družbeno odgovornost, kar vključuje prepoznavanje 

odgovornosti (za prepoznavanje odgovornosti osebne moči in njegove 

ne izkoriščevalske uporabe, za obračanje na lokalne in globalne vire, 

ozaveščanje in razumevanje neenakosti glede spola, spolne 

usmerjenosti, razreda, rase, starosti, psihične zmožnosti, za družbene 

spremembe in družbeno pravičnost, za politične odločitve, ki sprožajo 

nadaljnje procese) 

o izobraževanje o odnosih z drugimi, kar vključuje razvijanje medosebnih 

veščin komunikacije, na primer izboljšanje sposobnosti za sodelovalno 

delo, dajanje in sprejemanje povratne informacije, ravnanje s konflikti 

in posredovanje v nesoglasjih, pripravljenost komunicirati, izražanje 

jeze brez uničujočih posledic, sprejemanje perspektive drugih, 

izboljšanje empatije in občutljivosti do drugih, analiziranje in 

razumevanje odnosov 

 

Spremembe v družbi povratno vplivajo na posameznika. Začetek je v domeni 

posameznika, ki se razvija in spreminja celostno na dveh nivojih: na osebnem in 

družbenem. Nekateri se neradi vključujejo v družbeno dogajanje, so zanj 

nemotivirani in le-ti ne povzročajo sprememb v družbi, pač pa prepuščajo vodenje 

drugim. Nevključevanje večine pa omogoča vladanje in odločanje manjšine, kar 

lahko pripelje, kot se je v zgodovini že večkrat zgodilo, do katastrofalnih 

razsežnosti nedemokratičnih odločitev, ki so poteptale človekove pravice. Zato si 

moramo v šoli prizadevati za aktivno sodelovanje vseh učencev. 

2.5.1.6 PARTICIPACIJA UČENCEV NA MANJŠIH IN NA VEČJIH 

ŠOLAH 

Na manjših šolah je delo lahko bolj kakovostno, ker se učitelji in učenci med seboj 

bolj spoznajo in med seboj bolj navežejo. Raziskovalci ugotavljajo, da so na 

manjših šolah lahko ugodnejši pogoji, da se razvije ugodnejša in spodbudna klima. 
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McNeal (1999) je po navedbah predhodnih raziskovalcev in po lastni izkušnji 

prišel do zaključkov, da učenci manj participirajo v obšolskih dejavnostih v večjih 

šolah in v šolah s problematično klimo. V varnih šolah se učenci dejavno 

vključujejo v šolske in obšolske aktivnosti in posledica tega je tudi pozitivna in 

sodelovalna klima, ki spodbudno vpliva nazaj na učence, da se raje vključujejo v 

življenje in delo šole. Kovač (2008, str. 214) ugotavlja, da je majhna šola lahko 

priložnost za ustvarjanje dobrih subjektivnih pogojev kakovosti, vendar pa ni 

mogoče trditi, da je velika šola manj kakovostna oziroma manjša šola boljša. 

Cotton (1996) opisuje trend združevanja manjših šol, ki se je v začetku 20. stoletja 

pojavil v Ameriki, na šole so začeli vpisovati po več tisoč učencev. Čeprav je manj 

velikih šol res manjši strošek za državo, pa dolgoročno zanjo pomeni slabo 

naložbo. Raziskave (Cotton 1996) so pokazale, da je uspeh na manjših šolah enak 

ali celo višji kot na večjih. Prav tako dokazuje, da je v manjših šolah mogoče 

ustvariti ugodnejšo kulturo, ki učencem nudi občutek varnosti na socialnem in 

čustvenem področju, razvija željo po participaciji in viša motivacijo za učenje 

(prav tam).  

V manjših šolah učenci razvijejo občutek pripadnosti, učenci se poistovetijo s šolo. 

Tako so že dani ugodni pogoji za razvoj pozitivnih medosebnih odnosov, večja 

skrb za čustveno in socialno varnost, samospoštovanje in humano okolje (prav 

tam). V manjših šolah tako tudi bolj spoštujejo pravila, saj se vsaka odklonskost 

hitreje opazi in omogoča takojšnjo reakcijo. Zato imajo tudi dosti manj vedenjskih 

problemov in učenci se počutijo varne. Naslednja značilnost manjših šol je 

povezanost z okoljem, z lokalno skupnostjo. Manjše šole so običajno na podeželju 

in tesno povezane s krajem. Starši, učenci in učitelji “dihajo” s krajem in so 

soustvarjalci vseh kulturnih, športnih in drugih pomembnih dogodkov v kraju. S 

sodelovanjem učenci tako spoznavajo pomen soudeležbe v širši skupnosti.  

Šolsko skupnost v manj formalni obliki, z bolj sproščenimi odnosi in večjo 

participacijo lahko učenci izkusijo v obšolskih dejavnostih, na sestankih oddelčnih 

skupnosti ter na sestankih SUŠ in OP. Sicer pa je šolsko delovanje zavezano 

zakonom, učnim načrtom, ki pred učitelje predstavljajo zahteve, kaj morajo učenci 

znati. Z značilnostmi pravične, skrbne, solidarne, inkluzivne in interkulturne 
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skupnosti ter skupnosti kot vmesnega prostora pa učencem omogočamo uspešno 

napredovanje. Gradimo na njihovi uspešnosti, znanju in soudeležbi, tako da aktivno 

sodelujejo ter tako spreminjajo in vplivajo na skupnost in družbo. Zakoni, predpisi 

in učni načrti, ki omejujejo učitelje, omejujejo tudi učence. Učence moramo naučiti 

participirati v demokratični, z zakoni urejeni družbi, kar pomeni, da spoznajo, o 

čem lahko odločajo in o čem ne morejo. Spodbujamo jih pa k razvijanju veščin 

komunikacije in k neodvisnemu mišljenju.  

2.5.2 MENTORSTVO ORGANIZIRANOSTIM UČENCEV 

 
Mentor je (SSKJ 1994, str. 541), kdor z nasveti, pojasnili usmerja, vodi mladega, 

neizkušenega človeka, je torej njegov vodja in svetovalec. Način in kvaliteta 

mentorstva je v veliki meri odvisen od šolske klime in kulture šole, vodenja šole, 

timskega dela. Mentor je učinkovit le ob podpori in sodelovanju kolegov ter 

ravnatelja, kar oblikam organiziranosti zagotavlja pomembno vlogo na šoli. Stil 

vodenja in zadovoljstvo z delom se z ravnatelja prenaša preko učiteljev na učence.  

 

Učiteljeva osebnost z vsemi značilnostmi, kot so duhovna moč, notranja moč, 

gotovost in svojstvena moč, iz katere izvira avtoriteta, so spodbujevalci učenčevih 

interesov, motivacije in želje po odkrivanju novega (Peček Čuk in Kroflič 2009). 

Gogala je poudaril pomen zgleda, ko je rekel, da osebnosti vzgajajo že s tem, da so 

in kar so (2005, str. 73).  Kroflič (2002) meni, da učenci učitelja vidijo kot objekt, s 

katerim se identificirajo, zato so njegove vrednote pomembne. Osebnostno 

avtoriteto pa učitelj najlažje vzpostavi s pedagoški erosom, ki omogoča 

vzpostavitev stanja zaupanja in čustvene bližine med njim in učenci (Gogala 2005). 

Učitelj – mentor naj bi imel omenjene osebnostne lastnosti, obvladati pa bi moral 

tudi strokovno delo z učenci. Poznati mora pristope, s katerimi motivira učence k 

sodelovanju in zagotavlja demokratičnost. V zadnjih 20 letih se je celoten šolski 

sistem prestrukturiral, vloga učiteljev in učencev se je spremenila. Učitelji smo se 

morali naučiti biti demokratični državljani v demokratični družbi in demokratične 

vrednote vpeljati v demokratično šolo. Za učitelje srednje in vzhodnoevropskih 

držav je to pomenilo velik izziv. Nekoč je bilo zaželeno, da so bili učenci pridni, 
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mirni, tihi, sedaj pa jih moramo spodbujati k diskusiji, razpravi, h kritičnemu 

razmišljanju.  

 

Pomemben je položaj oziroma status, ki ga imajo oblike organiziranosti učencev v 

šoli. Mentor, ki nima podpore vodstva in ostalih sodelavcev, ne more peljati 

učencev po poti razvoja demokratičnega udejstvovanja. Od odnosa učiteljev do 

organiziranosti učencev je posledično odvisen odnos učencev. Predstavniki 

učencev lahko uspešno zastopajo svoje sošolce in vodijo sestanke le, če sošolci 

njihovo delo jemljejo resno in so pripravljeni sodelovati. Sodelujejo pa, če so 

povprašani za mnenje in imajo občutek, da lahko vplivajo na spremembe. V 

vsakem primeru morajo učenci dobiti povratno informacijo, komunikacija mora 

biti obojesmerna, tudi kadar se sprememba na njihove predloge ne more zgoditi. 

 

Na seminarjih za mentorje OP opazimo, da se mentorji OP menjajo hitreje, kot bi 

utegnili razviti svoje mentorstvo in ga izpopolniti, mentorstvo celo dobijo mlajši 

kolegi, ki se na novo zaposlijo. To slišimo na vsakoletnem izobraževanju za 

mentorje OP, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine. Prisotne so pritožbe 

predvsem mlajših mentorjev po stažu mentorstva, ki pogrešajo napotke o 

metodičnem pristopu k obravnavani temi.  

2.5.2.1 PROFESIONALNI RAZVOJ MENTORJEV 

Zanima nas, kaj mentorstvo pomeni za učitelja v posameznih fazah profesionalnega 

razvoja. Profesionalni razvoj lahko razumemo v ožjem ali v širšem smislu. V 

ožjem ga Terhart (po Valenčič Zuljan 2001) pojmuje kot stopnje napredovanja v 

poklicnem – profesionalenm razvoju, v širšem pa kot razvoj od začetka dela do 

upokojitve. Na kratko bomo poskušali osvetliti profesionalni razvoj učiteljev na 

podlagi nekaterih spoznanj teoretikov, pri čemer bomo izhajali iz naslednje 

opredelitve: »Učiteljev poklicni razvoj opredelimo kot proces signifikantnega in 

vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji (študenti) osmišljajo in razvijajo svoja 

pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje  

učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja.« (Valenčič Zuljan 2001, str. 131) 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 58

 

 Učitelj današnega časa je uspešen le kot učitelj – razmišljujoč praktik, saj ga 

pritiski tekmovalnosti, šole na trgu, centralizacije znanja, standardov, raznolikih 

učencev…, terjajo v razvoj in v doseganje višje stopnje profesionalnosti, kar 

pomeni ustrezne strokovne presoje situacij in obvladovanje spektra metod in 

pristopov (Marentič Požarnik 2000). 

 

Erčulj (2010) poroča, da v združenju ATEE (Evropska zveza za izobraževanje 

učiteljev) opažajo, da po svetu zaznavajo vrzel med usposobljenostjo učiteljev, ki 

pridejo s fakultet, in njihovo sposobnostjo ravnanja v situacijah v šoli. Torej se še 

vedno soočamo z večjim poudarkom na akademskem izobraževanju in manjšim na 

vseživljenjskem s praktičnimi izkušnjami, z možnostmi refleksije in konstrukcije 

novega znanja.  

 

Kaj je torej značilno za začetnike in kaj za eksperte? Obstaja veliko opredelitev 

učiteljevega profesionalnega razvoja in modelov, ki posamezne faze opisujejo, 

glede:  

 na spreminjanje razvoja razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh (Fuller, 

po Valenčič Zuljan 2001), ki ga je dopolnil Huberman (1993, po Javornik 

Krečič 2008) 

 na razvoj kognicije učitelja (Berliner 1988) 

 na uporabo rutine in refleksije (Terhart 1999; po Marentič Požarnik 2000) 

 na sposobnost presojanja situacije (Elliot 1991, po Dreyfus in Dreyfus, po 

Valenčič Zuljan 2001) 

 na proces izkustvenega učenja kot proces sprejemanja in transformiranja 

spoznanj (Sheckley in Allen 1991, po Valenčič Zuljan 2001) 

 

Na modelih profesionalnega razvoja učiteljev nekaterih avtorjev si bomo pogledali 

nekatere učiteljeve značilnosti na različnih razvojnih stopnjah. 

 

Poklicne dileme in skrbi (po Fullerjevi in po Hubermanu) 

Fullerjeva (Valenčič Zuljan 2001) je opredelila tri časovno zaporedne faze razvoja, 

v katerih učitelj spreminja razmišljanje o poklicnih dilemah in skrbeh: 
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1. stopnja preživetja, ko je učitelj osredotočen na lastno vlogo in položaj, na 

lastno usposobljenost, ustreznost, primernost 

2. stopnja izkušenosti, ko je učitelj osredotočen na proces poučevanja, je že bolj 

gotov vase, tradicionalen, z rutino, vendar ga je še strah pred novostmi 

3. stopnja profesionalizma, ko je učitelj osredotočen na vpliv, ki ga ima na 

učence, sprejema novosti, zaupa v lastne zmožnosti 

Opisane razvojne faze je razširil in še dodatno opredelil Huberman, kot jih 

prikazuje naslednja skica.  

 
Tabela 1: Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja (Javornik Krečič 2008, str.26): 

 
Leta delovnih 

izkušenj 
Faza poklicnega razvoja 

1 - 3 vstop v poklic, faza preživetja in odkrivanja 

 

4 - 6 poklicna stabilizacija in utrditev 

 

7 - 18 poklicna aktivnost, 

eksperimentiranje 

vnovična ocenitev lastnega 

dela, negotovost 

 

19 - 30       vedrina,   

distančni     odnosi 

 

konservatizem 

31 - 40 poklicno slovo 

 

vedrina, umirjenost                            zagrenjenost 

 

Po Hubermanu se učitelji lahko razvijajo po kvalitativno različnih poteh, povezanih 

z zadovoljstvom in nezadovoljstvom s seboj in poklicem. Iz faze preživetja 

sčasoma preidejo v fazo stabilizacije, ki jo označuje dokončna odločitev o poklicu 

in razvoj kompetenc. Sledi tretja faza, ki jo označujeta eksperimentiranje, 

analiziranje načinov ravnanja učitelja ter njegovega vpliva na učence. Učitelj 

postane bolj avtonomen, odlikuje ga entuziazem. Nekateri učitelji pa v tretji fazi 

ponovno zaidejo v fazo negotovosti,  ki jih v četrti fazi lahko prepoznamo kot 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 60

konzervativne učitelje. Zanje je značilno pomanjkanje poklicnih ambicij in 

stagniranje. Drugim učiteljem se z leti poveča samozaupanje in svojo poklicno pot 

končajo umirjeno in zadovoljno. 

 

 

Sposobnost presojanja situacije (po Dreyfusu, ki je povzel po Elliotu), 

izkustveno učenje (po Sheckley in Allen) ter razvoj kognicije (po Berlinerju)  

Valenčič Zuljan (2001, str. 127) je shematsko predstavila značilnosti učiteljevega 

profesionalnega razvoja po modelih Berlinerja, Sheckley in Allen in bratov 

Dreyfus.  Dodali smo še leta profesionalnega delovanja učitelja (Berliner 1988; 

Javornik Krečič 2006). 

 
Tabela 2: Model poklicnega razvoja po Berlinerju (1989 in 1992), Sheckley in Allen (1991) in 

Dreyfusu (Elliot 1991), povzeto po Valenčič Zuljan (2001, str. 127) in po Javornik Krečič 
(2006) 

 
Raven 

(stopnja) 
usposobljenosti

in leta 
poklicnega 
delovanja 

1. Zaznavanje 
situacije 

2. Celostna ocena 
situacije 

3. Odločitev za 
akcijo 

 
 

Usmerjenost 

 
 

Ravnanje 

 
 

Proces učenja 

 
Učitelj novinec 

 
1 – 2 leti 

1. nesituacijsko 
zaznavanje  

2. analitična ocena  
3. racionalna 

odločitev  

Razumevanje 
temeljnih pravil 
in postopkov. 

Pri ravnanju in 
odločanju togo 
upošteva pravila. 
Ni še občutljiv na 
kontekst dogajanja. 

90% sprejemanja 
10% preoblikovanja 

 
 

Učitelj začetnik 
 

2 – 3 leta 
 
 

1. situacijsko 
zaznavanje  

2. analitična ocena  
3. racionalna 

odločitev  

Usmerjenost v 
kontekst. 
Razvijanje 
celostnega 
ravnanja. 

Od pravil k 
situaciji.  
Pri odločanju in 
ravnanju že 
upošteva situacijo 
(kontekst 
dogajanja). 

70% sprejemanja 
30% preoblikovanja 

Usposobljen 
učitelj 

(praktik) 
 

3 – 4 leta 

1. situacijsko 
zaznavanje  

2. analitična ocena  
3. racionalna 

odločitev  

Razvijanje 
splošnih 
principov 
(posploševanja)
. 

Od situacije k 
načrtu. Pri 
odločanju in 
vodenju ga vodi 
splošni načrt. 

50% sprejemanja 
50% preoblikovanja 

Uspešen učitelj 
(strokovnjak) 

 
5 let ali več 

1. situacijsko 
zaznavanje  

2. intuitivna ocena  
3. racionalna 

odločitev  

Povezovanje 
izkušenj v 
enovit scenarij. 

Od načrta k 
intuiciji. Pri 
odločanju in 
ravnanju ga 
usmerja intuicija.  

30% sprejemanja 
70% preoblikovanja 

Ekspert 

 

Več let 

1. situacijsko 
zaznavanje  

2. intuitivna ocena  
3. intuitivna 

odločitev  

Oblikovanje 
predelane in 
požlatnjene 
intuicije. 

Akcija in situacija 
pomenita enako. 

10% sprejemanja 
90% preoblikovanja 
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„Učitelj od začetnika postopno napreduje do eksperta v sposobnosti konkretnega in 

hkrati večdimenzionalnega prepoznavanja problema, celostnega razmišljanja v 

danem kontekstu in s tem v spretnosti v uspešnega razreševanja problemskih 

situacij na vse bolj kompleksni ravni.” (Valenčič Zuljan 2001, str. 128) 

 Razvoj je odvisen od osebne zavzetosti učitelja za lastno učenje ter spreminjanje 

pojmovanj in ravnanj v svoji praksi.  

 

Brata Dreyfus ( povzela sta po Elliotu 1991) sta opazovala strokovni razvoj učitelja 

preko situacijskega razumevanja, saj se učitelj v pedagoškem delu srečuje z 

nestrukturiranimi problemi, na katere ni vnaprejšnjih odgovorov. Učitelj napreduje 

v interpretativnem situacijskem razumevanju, ko situacijo zaznava vse bolj 

konkretno in selektivno, analitično presojanje prehaja v intuitivno, racionalno 

odločanje za akcijo pa v intuitivno (Valenčič Zuljan 2001, str. 128). 

 

Sheckley in Allen (1991) sta pri opredeljevanju poklicnega razvoja izhajala iz 

izkustvenega učenja, ki ga razumeta kot aktiven proces sprejemanja in 

transformiranja spoznanj (prav tam).  

 

Berliner je opisal učitelja novinca kot togega, nefleksibilnega, tistega, ki potrebuje 

recepte, pa vse do fleksibilnega, vse bolj odgovornega za svoje delo, k cilju 

usmerjenega učitelja. Z izkušnjami so njegove odločitve in ravnanja vse bolj 

intuitivna. Učitelji na višji kognitivni stopnji naj bi imeli kompleksnejše kognitivne 

strukture, širši obseg učnih spretnosti, sposobni naj bi bili večje empatičnosti, 

uvidevanja problemov, bolje naj bi se znašli v stresnih situacijah. Berliner meni, da 

se večina učiteljev razvije do stopnje usposobljenosti, manj jih v razvoju doseže 

stopnjo uspešnega učitelja in najmanj stopnjo eksperta. Seveda pa meje, leta in 

značilnosti posameznih stopenj predstavljajo le okvir, iz katerega posamezniki 

lahko izstopajo.  

 

Kljub pomanjkljivostim modelov, kot so enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti 

in medsebojne povezanosti dejavnikov... pa so vseeno pomembno prispevali k 

osvetljevanju učiteljevega profesionalnega razvoja, predvsem v opredelitvi 
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elementov razvoja in s konkretizacijo le – teh na različne stopnje razvoja (Valenčič 

Zuljan 2001, str. 130). 

 

Uporaba rutine in refleksije 

Če pogledamo v slovar slovenskega jezika (SSKJ 1994, str. 1153), je refleksija 

opredeljena kot premišljanje ali razglabljanje oz. usmerjenost zavesti mislečega 

osebka na lastne misli in sebe. Za delovanje na podlagi rutine so značilni 

ponavljajoči se vedenjski vzorci učiteljev. Rutina omogoča ekspertu hitro 

delovanje brez zavestne kontrole. Tak tip delovanja je uspešen v neproblematičnih 

situacijah. Na splošno v pedagoški praksi delovanje na podlagi rutine pomeni nekaj 

negativnega, ker ne gre za načrtno zavestno ustvarjalno dejavnost, ki je značilna za 

razmišljujočega praktika. Vendar pa se je pokazala „...kvaliteta rutine v novi luči: 

tekoče, na neizraženem znanju temelječe delovanje je predstavljeno kot 

nepogrešljiva sestavina učiteljeve kompetence, ki omogočajo stabilnost in prožnost 

učiteljevega delovanja, ko lahko zasleduje več ciljev hkrati, razlaga, pazi na 

sodelovanje...”  (Valenčič Zuljan 2001, str. 128, 129) Refleksija lastne prakse pa 

učitelju omogoča prožnost delovanja. Razmišljanje o lastni in tuji praksi, o ovirah 

in spodbudah njegovega poučevanja vplivajo na njegov poklicni razvoj. 

 

Učitelj torej z leti delovnih izkušenj napreduje v naslednjem (Valenčič Zuljan 

2001, str. 136): 

• rutiniziranih spretnosti ravnanja 

• sposobnost situacijskega zaznavanja 

• povezovanje racionalnega in intuitivnega ravnanja 

 

Raziskava, ki jo je opravila Javornik Krečič (2006), o učiteljevih pojmovanjih 

učenja, poučevanja in pouka, je nakazala na pomembno kakovost izkušenj, ki je po 

kritikih faznega razvoja učitelja, zanemarjena. Leta poučevanja sama po sebi ne 

prispevajo k bolj kakovostnemu poučevanju, kajti delovna doba predstavlja 

kvantitativni vidik izkušenj, ne pa pa kvalitativnega. Rezultati so namreč pokazali, 

da so vse značilnosti pouka, vključene v raziskavo (izkušnje učencev, preverjanje 

razumevanja, izražanje mnenja učencev o snovi, predstavitev uporabne vrednosti 

obravnavane snovi, spodbujanje k izražanju kritičnega mnenja, delo v skupinah, 
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vključevanje učencev v razlago, razprava, samostojnost, reševanje problemov, 

povezovanje z drugimi predmeti…) razen ugotavljanja učenčevega predznanja, 

veljale za skupino učiteljev z delovno dobo od 6 – 10 let (prav tam, str. 50).  

Učitelj je tudi sam odgovoren za svoj profesionalni razvoj, kjer nastopa kot 

raziskovalec svoje lastne prakse, ki jo po novih ugotovitvah in spoznanjih s 

pomočjo refleksije spreminja. V raziskavi (Cencič idr 2005) so učitelji izpostavili, 

da si pri nadaljnjem izobraževanju želijo pristope aktivnega učenja, kot so 

refleksija, igre vlog, delo z besedili, omizja, analize posnetkov, treningi spretnosti, 

ekskurzije in veliko komunikacije. To so pristopi, ki učiteljem omogočajo 

raziskovanje, razpravljanje, primerjanje svoje prakse s prakso kolegov. 

 

Hitro napredovanje v profesionalnem razvoju omogoča “kolegialni 

profesionalizem” (Fullan in Hargreaves 2000, str. 56), ki ga označuje sodelovalna 

kultura med kolegi. Gre za izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč, šole 

postanejo učeče se skupnosti. Razvoj poteka preko projektov, v katerih učitelji 

preko timskega dela spreminjajo stališča in spreminjajo pouk. V letih po 1990 je 

bila po mnenju Marentič Požarnik (2000a) kolegialnost in s tem profesionalnost 

učitelja ogrožena zaradi pretirane tekmovalnosti v šolstvu, ki so ga vnesli zunanje 

preverjanje, standardi znanja ter tržna kultura v šolstvu. 

 

Učitelji novinci nimajo izkušenj za učenje, razen svojih lastnih. Ob opisanih 

značilnostih novincev in ob izsledkih raziskav ugotavljamo, kako je pomembno, da 

imajo učitelji novinci možnost sodelovanja z drugimi učitelji. 

 

2.5.2.2 MENTORJI KOT VODJE 

Raziskave kažejo na skupino najbolj uspešnih učiteljev z delovno dobo med 6 in 10 

leti, ki glede na pridobljene izkušnje že lahko suvereno in kvalitetno vodijo 

skupino. To so učitelji, ki so (po Hubermannu) že stabilizirani in utrjeni in se 

nahajajo v fazi aktivnosti in eksperimentiranja. Analizirajo svoje ravnanje in vpliv 

na učence. Njihovo delo že precej usmerja intuicija, celostno dojemajo pouk, znajo 

predvideti posledice rezultatov odločanja, znajo ustvarjati pogoje, v katerih učenci 

dosegajo optimalne rezultate. S tem ne želimo reči, da drugi učitelji ne morejo 
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dobro opravljati mentorstva. Ta dognanja raziskav usmerjajo v razmislek, koga in 

koliko učiteljev povabiti v sodelovanje. 

 

Ugotovitve, da imajo zlasti novinci veliko dela in težav pri vodenju razreda, pri 

vzpostavljanju discipline, odnosov, primernega delovnega vzdušja, vodijo v 

zaključek, da je vodenje razreda vsaj tako pomembno  kot poznavanje vsebine 

predmeta (Erčulj 2010), kar lahko posplošimo tudi na mentorstvo. Učiteljeva 

naloga namreč ni prenašanje znanja na nove rodove, saj ni več nosilec in lastnik le-

tega, temveč je njegova naloga oblikovati učečo se skupnost, v kateri se učenci 

pripravijo in opremijo za življenje v demokratični skupnosti. »Učiteljeva vloga je 

že zdavnaj prerasla »poučevalca«, izrazito je prerasla v vodjo, ki vzgaja s svojim 

zgledom, z visokimi pričakovanji in predvsem z etično držo.« (Erčulj 2010, str.6) 

Erčulj (2010, str. 5) povzema naslednja načela za vodenje razreda, enaka za 

vodenje skupine: 

1. Učitelj mora biti usposobljen za vodenje razreda (skupine). 

2. Učitelj ne more vplivati na spremembe v družbi, lahko pa na lastne 

sposobnosti/kompetence za vodenje razreda. S tem zmanjšuje negativne vplive 

družbe. 

3. Učitelj ima na voljo več izvirov moči, vendar morajo temeljiti na sistemu 

vrednot. 

4. Vodenje razreda je tesno povezano z uspešnim poučevanjem. 

5. Učitelj mora vedeti in jasno povedati, kaj pričakuje od učencev. 

6. Učiteljevo vedenje mora biti skladno z vrednotami, ki jih oznanja. 

7. Vodenje razreda je sistematična dejavnost, zato zahteva sistematično 

načrtovanje. 

8. Če gre za hujše probleme, moramo  v reševanje vključevati tudi starše in 

ustrezne službe. 

9. Tudi tu velja načelo »skupaj smo močnejši«, zato je sodelovanje med učitelji 

izjemno pomembno. 

Dejansko je mentor vodja in načrtuje, nadzira, organizira, koordinira, motivira in 

delegira (Račnik 2010, str. 12). Načrtovanje pomeni postavljanje ciljev. 

Nadziranje pomeni spremljanje procesa, kako skupina dosega zastavljene cilje. 

Organiziranje pomeni, da zna vodja opredeliti pot, po kateri bo skupina dosegla 
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cilj ob racionalni uporabi virov ter sredstev. Tukaj se tudi opredeli vloga in pomen 

vključenih učencev. Vodja mora razumeti, kdo kaj naredi, kdaj to naredi in kako to 

naredi. Koordiniranje je dejavnost, pri kateri se usklajeno združujejo aktivnosti 

več ljudi. Motiviranje je proces spodbujanja učencev, da bodo z zadovoljstvom in 

lastnim pristankom opravljali dane naloge. Delegiranje je dodeljevanje nalog in 

odgovornosti kompetentnim učencem. Z delegiranjem dobi učenec poleg 

odgovornosti za izvedbo ustrezne pristojnosti.  

V vlogi vodje nastopajo mentorji in učenci - predstavniki v oddelkih. Za dobro 

opravljanje te vloge pa potrebujejo znanja s področja psihologije, vodenja ter 

komunikacijske spretnosti. 

 

2.5.2.3 TIMSKO DELO IN MENTORSTVO 

Timsko delo je v Pedagoški enciklopediji (1989, str. 446) definirano kot oblika 

aktivnosti, ki jo opravlja skupina pedagoških strokovnjakov na podlagi 

neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je doseči skupne 

cilje. V našem primeru se timsko delo mentorjev povezuje z načrtovanjem, 

izvajanjem in evalviranjem dela s SUŠ in OP.  

 

Večja kot je šola, pomembnejše je timsko delo mentorjev v organiziranostih 

učencev, kar je prvi razlog timskega dela, drugi pa se povezuje z ugotovitvami v 

prejšnjem poglavju. Timsko delo učiteljev, ki se nahajajo v različnih fazah svojega 

profesionalnega razvoja, mentorstvo obogati z medsebojnimi izmenjavami 

izkušenj. Timsko delo učiteljev pa je nujen predpogoj za timsko delo učencev. 

Predstavniki v SUŠ in OP se srečujejo z nalogami, ki od njih zahtevajo timsko 

sodelovanje, zato se bo nadaljnja teorija nanašala na timsko delo obojih, učiteljev 

in učencev.  

 

Timsko delo, ki se je začelo vpeljevati v šolsko prakso z uvajanjem devetletke, se 

je v šolah uveljavilo kot „...enakovreden vzvod strokovnega izpopolnjevanja 

učiteljev, vzvod zadovoljevanja njihovih profesionalnih potreb ter vzvod kakovosti 

dela v razredu in šoli.” (Resman 2005, str. 88) Omogoča namreč izmenjavo 

izkušenj, primerov dobre prakse in tudi racionalizacijo dela. Z razdelitvijo nalog ter 
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dogovarjanjem o nalogah, ki jih posamezni člani tima opravijo, posamezniki lahko 

izkoristijo svoja močna področja in interese. Člani tima so v stalni socialni 

interakciji in morajo za učinkovito delovanje tima premagovati možne ovire, ki so 

organizacijske, komunikacijske, medosebne in tiste, ki nastanejo zaradi nejasno 

definiraih vlog, nejasnih statusnih vlog, zaradi občutka osebne ogroženosti (Polak 

1997, str. 164). 

V timih delajo tako učitelji kot tudi učenci. Razvoj timske (sodelovalne) kulture na 

šoli je odvisen od ravnatelja, ki zna voditi šolo s timi in ne preko timov, kar 

uspešno izpelje s povečevanjem integracije in participacije v šoli (Resman 2005). 

Integrativnost naj bi premagala izoliranost posameznikov, jih med seboj povezala, 

razvila zaupanje, kolegialnost, izmenjavanje izkušenj in medsebojno učenje (prav 

tam). Participacija (kot smo že omenili) pa je pogoj timske kulture.  

 

Dejavniki, ki utemeljujejo timsko delo učiteljev v šoli, so naslednji (Polak 2007, 

str. 88):  

- specializacija in interdisciplinarnost v poučevanju 

Šola je manj usmerjena v posamezna strokovna znanja in bolj v meddisciplinarno 

povezano znanje. Tako lahko preko OP in SUŠ na določene teme izpeljemo 

projekte, ki učence vzgajajo k življenju v skupnosti. Učitelji v timu  prispevajo 

vsak svoje specializirano znanje, porazdeljena sta njihova odgovornost in čas. 

- izolacija učiteljev pri poučevanju 

Mentor je izoliran in osamljen in brez sodelavca zahtevnih nalog ne zmore opraviti 

sam. Nima možnosti komunikacije s kolegom, ki bi podprl njegovo delo, dobil od 

njega potrditev ali se od njega naučil kaj novega. Mentor se lahko čuti izoliranega 

od ostalih učiteljev, čeprav je delo s SUŠ in OP stvar vseh na šoli. Delegiranje od 

oddelka do najvišjega organa zahteva sodelovanje vseh na šoli, od razrednika do 

mentorjev in ravnatelja. Prav tako je bolje, da sta predstavnika učencev oddelka 

dva učenca, ki med seboj sodelujeta in se podpirata pri vodenju v oddelku. 

- medsebojna osebna in strokovna podpora  

Mentorji potrebujejo strokovno in osebno podporo v smislu pomoči, reflektiranja, 

kjer izmenjajo ideje, izkušnje, skupaj rešujejo probleme, se veselijo uspehov in 

iščejo nove poti ob neuspehih. 

- zakonska podlaga 
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V 2. členu Zakona o osnovni šoli (2007) med cilji razberemo nujnost poučevanja in 

učenja na način, ki bo razvijal določene spretnosti, veščine in omogočal 

pridobivanje znanja za življenje v skupnosti, kar je mogoče uresničevati samo v 

skupini.  

 

Pri delu s SUŠ in OP se srečujemo s timskim delom v vseh treh etapah, ki jih 

navaja Polak (2007): 

• timsko načrtovanje 

Delo SUŠ in OP načrtujemo vsebinsko in metodično. Na začetku šol. leta ob 

podpori mentorjev obe organiziranosti oblikujeta letni načrt.  Posamezni člani in 

skupine načrtujejo podrobneje še dejavnosti, za katere so sprejeli zadolžitve. 

• timsko poučevanje 

Sodelovanje mentorjev različnih predmetnih področij pomeni  interdisciplinarno 

poučevanje, ki pomeni odpiranje novih pogledov, vprašanj in spoznaj na 

področjih, ki so običajno teme otroških parlamentov: okolje, odnosi, prehrana, 

diskriminacija, spolnost….Člani tima si naloge porazdelijo glede na lastne 

interese in tudi glede na lastne zmožnosti. Tako se med seboj dopolnjujejo in 

lažje dosegajo zastavljene cilje. Ob morebitnih nesoglasjih in konfliktih pa imajo 

učno priložnost usklajevati ideje, mnenja in razvijati kritično mišljenje in iskanje 

rešitev, sprejemljivih za vse. 

• evalvacija 

Z evalvacijo tim zaključuje delo in si na njegovi osnovi pripravi izhodišče za 

nadaljnje delo. Evalvacija se nanaša na vsebino (temo) dejavnosti in na delovanje 

tima samega. Na izsledkih tim načrtuje delo vnaprej in ga po potrebi spremeni. 

Primerna je SWOT analiza, ki identificira močne, šibke strani, priložnosti in 

nevarnosti, značilne za določeno skupino. Evalvacijo dogajanja v timu je smiselno 

povezati s kriteriji učinkovitega tima (Polak 2007, str. 101), ki so: zavezanost timu, 

razumevanje vizije tima, (ciljev, nalog, namena), zaupanje in spoštovanje med 

člani tima, produktivnost timskih srečanj, delitev odgovornosti za uspeh in 

neuspeh, pojav konfliktov in njihovo odpravljanje,  prevzemanje vlog v timu, 

prispevek vsakega člana k doseganju  skupnega cilja in njegov prispevek h 

komunikaciji v timu. 
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Mentorji za svoje delo potrebujejo širok spekter znanja s področja tem, ki se 

obravnavajo (nacionalne teme ter teme, ki jih predlagajo otroci) ter znanja s 

področja metod dela z učenci. Mentorstvo zahteva stalno izobraževanje, in sicer na 

seminarjih, z branjem literature, izmenjavo mnenj s kolegi, z vključevanjem v 

projekte. Vrzeli, ki jih učitelji ne morejo zapolniti s formalnim izobraževanjem, 

lahko zapolnijo le z lastno aktivnostjo. Mentor, ki ni zadovoljen in se čuti 

neuspešnega, hitro preda mentorstvo naprej. Zelo pomembna je podpora 

sodelavcev in ravnatelja. Pogoj uspešnosti je tudi delitev dela, odgovornosti, učenje 

drug od drugega, kar prinaša delo v timu. Ugotovili smo, da mentorstva učitelji 

novinci lažje prevzamejo v timu s kolegi, ki že imajo nekaj izkušenj.  

2.5.3 VZGOJNA SREDSTVA: METODE, MODELI, PRISTOPI IN 

OBLIKE UČENJA 

 

Delo mentorja s SUŠ in OP je zelo kompleksno. Mentor mora dobro poznati: 

1. temo OP  

To so nacionalne teme in teme, ki jih predlagajo učenci. Največkrat so povezane z 

aktualnimi pojavi v družbi, s pravili skupnega bivanja in s težavami odraščanja. 

Mentor se mora najprej sam dobro teoretično podkovati o določeni temi. Izhodišča 

obravnav tem so dogodki v šoli, aktualen film, obiski institucij (političnih, 

družbenih), gostje, aktualni dogodki v družbi, v kraju, raziskave na šoli, v oddelkih, 

izkušnje učencev… 

 

2. metode, načine obravnave tem  

 Mentor v SUŠ in OP uporablja različne metode dela, manj je frontalnega učenja, 

veliko več je izkustvenega. Pogoste metode dela in pristopi so raziskovalno delo, 

razprava, okrogla miza, debata, sodelovalno učenje, vodenje, organiziranje. Učenci 

naj bi pred naštetimi dejavnostmi pridobili teoretično znanje, kako opravimo 

raziskavo, kako razpravljamo, kako vodimo okroglo mizo, moderiramo, 

sodelujemo v skupini, vodimo sestanek, napišemo zapisnik, organiziramo 

dejavnost…..  
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3. kako usposabljati in opremiti učence z znanjem in veščinami za predstavniško 

funkcijo, na primer:  

• za javno nastopanje 

Predstavniki učencev javno nastopajo na sestankih razrednih ur, na okroglih mizah, 

ko kot kandidati predstavljajo sebe in svoj program, kadar vodijo delavnico v 

oddelku ali v skupini...Pred nastopanjem se je potrebno z učenci pogovoriti in 

praktično izpeljati njihov nastop ter evalvacijo nastopa. 

• s komunikacijskimi spretnostmi: poslušanje, argumentiranje, razpravljanje  

Predstavniki učencev se na oddelčnih sestankih, na zasedanjih OP, na sestankih 

SUŠ učijo poslušati, argumentirati svoje stališče ter tako razpravljati o temah. 

• s spretnostmi kritičnega in argumentiranega razmišljanja in iskanja pozitivnih rešitev 

Učence je potrebno spodbujati h kritičnemu in argumentiranemu razmišljanju, toda 

ne h kritizerskemu. Njihovo razmišljanje naj vodi v rešitve problemov.  

• s spretnostmi sodelovanja, timskega dela  

Učenci marsikatero dejavnost izpeljejo v timu, na primer vodijo razredno uro, 

delavnico, se pripravijo na predstavitev .......Po dejavnostih se z učenci pogovorimo 

tudi o sodelovanju in delu v timu: kako so se počutili, od česa je bilo njihovo 

počutje odvisno, kaj so prispevali posamezniki k skupini... 

• s spretnostmi preprečevanja in reševanja konfliktov, posredovanja  

Učenci se spoznajo z osnovami mediacije in jih znajo uporabljati v vsakdanjem 

življenju.  

• priprava na sestanek, zasedanje 

Učence naj mentorji še pred sestankom in zasedanjem učijo o namenu sestanka, o 

načinu vodenja, o sestavi vabila, dnevnega reda, o časovni razporeditvi posamezne 

točke dnevnega reda. 

• spretnosti demokratičnega vodenja  

Učenci naj se spoznajo s posameznimi elementi, kot so: dnevni red, sklepi, 

dogovori, usmerjanje razprave, časovne omejitve govorcev, vljudni in sovražni 

govor... 

• spretnosti pogajanja  

Učence spodbujajmo k predlaganju sprememb in jih opogumljajmo k temu, da naj 

poskušajo doseči soglasje, sporazum glede predloga med sabo ali z učitelji. 
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• načrtovanje  

Učenci se ob podpori mentorja učijo načrtovati letni delovni načrt za OP in za SUŠ. 

Posamezne akcije in dejavnosti načrtujejo že na začetku šolskega leta ter določijo 

nosilce dejavnosti ter časovne termine. Letni načrt jih zavezuje k realizaciji 

načrtovanega. Seveda pa vsako posamezno dejavnost bolj podrobno načrtujejo tik 

pred izvedbo. 

• organiziranje 

Skupina učencev s skupnim ciljem izpelje dejavnost.  

 

4. teoretična znanja za delovanje predstavnikov učencev. Črpamo jih lahko iz:  

• teorije o debatiranju, kjer se naučijo govornega nastopanja, postavljanja tez, 

argumentiranja, poslušanja 

• pravil sodelovanja v skupini  

• obiska institucij, prireditev in aktivnega sodelovanja na njih (državni zbor, okrogla 

miza o problemih mladih…) 

• teorije mediacije, kjer se naučijo reševati konflikte 

• teorije o socialnih veščinah: poslušanje, povratna informacija, podajanje informacije 

• teorije retorike, kjer se učijo nastopanja 

• iz filozofije za otroke, kjer se učijo raziskovanja, razpravljanja, poslušanja, 

kritičnega presojanja... 

• iz predmeta državljanska, domovinska vzgoja in etika… 

• s sodelovanjem s predstavniki Amnesty International, Unicef-a, kjer se soočajo z 

nepravičnostjo v svetu …  

 

5. metode in modele za razvijanje moralnega učenja 

Temelji moralnega učenja – razvoja so v socialnem učenju po Banduri 

(posnemanje drugih), razvijanje moralnega presojanja v skladu z razvojno stopnjo 

mišljenja (Piaget, Kohlberg) in na celostni izkušnji (humanistična psihologija). 

Marentič Požarnik (2000, str. 17-21) naniza primere metod in modelov, primernih 

za razvijanje moralnega učenja: 

• razjasnjevanje vrednot, čustev, stališč do vprašanj (spoznavno področje) npr 

zdravja, prijateljstva, uspeha, okolja…pri čemer se učitelj ne opredeli. 
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Učenci nadaljujejo povedi Pripravljen bi bil umreti za…; Pripravljen bi se 

bil stepsti za….; Le prijatelju bi povedal, da…Da pa ne pride do vrednotne 

nevtralnosti, mora slediti poglobljena razprava. 

•  analiza vrednot (oblika reševanja problemov). Logično mišljenje in 

odločanje o tem, katera akcija bi bila v dani moralno problematični situaciji 

najbolj primerna, poteka v naslednjih fazah:  

o učenci ugotovijo, za kateri problem gre 

o predlagajo različne možne rešitve 

o postavijo hipoteze, kakšne bi bile posledice takšne rešitve 

o se odločijo za eno od možnosti 

o utemeljijo odločitev 

V pogojih zaupnega in sproščenega ozračja učitelj vodi razpravo. Ni ene najboljše 

rešitve, učenci se srečajo z negotovostjo in vrednostno presojajo. 

• razpravljanje o moralnih dilemah. Učencem predočimo moralno dilemo, ki 

sproži kognitivni konflikt, učenci navajajo argumente za svojo predlagano 

rešitev. Osnova je Kohlbergov stopenjski model moralnega razvoja, namen 

pa je izboljšati moralno sklepanje in presojanje. 

• pogovor o nasprotujočih si stališčih. Gre za analizo problema z več 

perspektiv, kjer se učenci vživijo v kožo drugih. Najprej predelejo ustrezno 

literaturo, v skupini se opredelijo o bolj ali manj sprejemljivih stališčih in 

jih razvrstijo od najbolj do najmanj sprejemljive. 

• variante razprav: možganske nevihte, debate za – proti 

• igre vlog, simulacije, najbolje resničnih problemov v šoli 

• socialne igre in vaje v socialnih spretnostih, posebne oblike moralnega 

presojanja in prosocialnega vedenja, na primer, kako urejevati spore, kako 

pomagati socialno izključenim, kako prositi in ponuditi pomoč… 

• metode sproščanja, vizualizacije, kar pospešuje notranjo umirjenost in 

samozavedanje 

• izkustveno – doživljajsko zasnovan pristop, na primer socialne izkušnje kot 

je srečanje s pripadniki drugačnih. Izkušnja je prvotno vezana na celostno 

doživljanje in čustveni odziv in šele kasneje na analitično razlago. 
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• akcijski pristop – uvajanje v vrednotno pomembne akcije, to so humanitarne 

akcije, prostovoljstvo 

Vse opisane metode spodbujajo razvoj veščin aktivnega delovanja v skupnosti, 

razvoj kritičnega mišljenja, moralnega presojanja, oblikovanja moralnih vrednot in 

odgovornosti.  

 

6. načine vključevanja učencev v širšo družbo 

Vključevanje učencev v projekte prinaša v šolo širšo dimenzijo in odpira vrata v 

svet. Projekti, kot so Pomladni dan v Evropi (EU – Evropska komisija), Šola za mir 

(EIP), Dediščina v rokah mladih (Unesco ASP mreže šol), Evropa v šoli (Svet 

Evrope, Evropska komisija, Evropski parlament, Evropska kulturna fundacija, 

Zveza prijateljev mladine Slovenije), Moje in tvoje pravice (Amnesty 

International) in drugi, prispevajo k poznavanju Evrope kot širše domovine, 

spodbujajo učence k aktivnemu vključevanju v politično, kulturno in družbeno 

življenje. Preko različnih načinov vključevanja učenci spoznavajo različne kulture, 

spoznavajo in razumejo drugačnost, razvijajo strpnost, solidarnost, se učijo o 

človekovih pravicah, razmišljajo o skupnih vrednotah evropskega državljanstva in 

izobraževanja za demokracijo, razvijajo sporazumevalne sposobnosti, sposobnosti 

in veščine aktivnega državljanstva, sodelovanja, odločanja in sprejemanja 

odgovornosti.  

Vključevanje v humanitarne in ekološke akcije (ob naravnih nesrečah, očistimo 

Slovenijo v enem dnevu, zbiranje odpadnega papirja – izkupiček za gradnjo šole v 

Indiji, zbiranje plastičnih zamaškov za dresuro psa – vodnika slepemu, pokloni 

zvezek - Karitas…) od učencev zahtevajo aktivnost, socialno vključenost in 

angažiranost. Preko njih izkusijo solidarnost, skrb za druge, sprejemajo drugačnost, 

s čimer spodbujamo njihov moralni razvoj, prosocialnost, samostojnost, 

opolnomočenje, prijateljske vezi, sočutje in empatijo (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 

204). 
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2.6 ZGODOVINSKI PREGLED PARTICIPACIJE UČENCEV V 

OSNOVNI ŠOLI V SLOVENIJI 

 
Učenci so v našem prostoru svoje pravice do participacije uveljavljali preko 

različnih oblik organizranosti že od 2. svetovne vojne dalje. V času socialistične 

ureditve je bil cilj vzgojiti socialistično in harmonično vsestransko razvito 

osebnost.  

 

2.6.1 PARTICIPACIJA UČENCEV OD 2. SVETOVNE VOJNE DO 

OSAMOSVOJITVE 

 
V duhu samoupravnih socialističnih odnosov so se uzakonile smernice vzgojnega 

delovanja v šoli z namenom, da se učence usposobi za življenje in delo v 

socialistični samoupravni družbi. Cilj vzgoje in izobraževanja je bil oblikovati 

vsestransko in harmonično socialistično osebnost (Osnovna šola, vsebina … 1979, 

str. 4; Priročnik za … 1978, str. 6). Ideološki temelji marksistične vzgoje (kritično 

in ustvarjalno mišljenje, socialistična zavest, družbeno vitalnost in angažiranost, 

samoupravljanje in ustvarjalnost, pravi odnos do dela) so bili vgrajeni v celotno 

vzgojo mladega rodu (Priročnik za … 1978). 

 

Program življenja in dela v osnovni šoli (Osnovna šola, vsebina … 1979) je 

narekoval ustanovitev organizacij učencev v osnovni šoli, v katerih učenci 

soodločajo ter v praksi spoznavajo in se učijo samoupravljanja. Oblike organizacij, 

ki jih navaja omenjeni dokument, so razredna skupnost, šolska skupnost ter 

organizacije, kot so pionirska, mladinski aktiv ter druge organizirane oblike 

prostovoljnih dejavnosti.   

 

Otroci so se organizirali že v času 2. svetovne vojne in poimenovanje – pionirji – 

ohranili še 50 let od svojega nastanka. Po vojni sta se oblikovali še dve skupini 

otrok glede na starost: cicibani in mladinci. Zveza pionirjev in Zveza socialistične 

mladine sta kot krovni združevali vse pionirje oziroma vse mladince Socialistične 

Federativne Republike  Jugoslavije.  
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Zakonodajno predpisana oblika organiziranosti učencev je bila šolska skupnost 

učencev. Pionirska organizacija je bila politično opredeljena (Zakon o osnovni šoli, 

Zbirka predpisov o...1959), medtem ko je šolska skupnost definirana kot 

upravljalsko kolektivno telo (51. člen Zakona o osnovni šoli 1959). Sprejem v 

Pionirsko organizacijo in v Mladinsko organizacijo je potekal po predpisanem 

protokolu ter je zahteval od otrok določene obljube o izpolnjevanju dolžnosti in 

spoštovanju določenih vrednot.  

Organizacije so bile prostovoljne in so temeljile na načelih samoupravljanja (54. 

člen Zakona o osnovni šoli 1959) 

 

2.6.1.1 CICIBANI 

Cicibani so bili najmlajši učenci, ki so bili v 1. razredu osnovne šole na 29.11., na 

dan republike, sprejeti v Zvezo pionirjev. Ob tej priložnosti so dobili pionirske 

simbole: rdečo rutico, modro pionirsko kapico, izrekli so pionirsko prisego in 

postali pionirji.   

2.6.1.2 PIONIRSKA IN MLADINSKA ORGANIZACIJA 

Pionirska organizacija je bila prepoznavna oblika skupnosti otrok in je izhajala iz 

tradicije narodno osvobodilnega boja iz 2. svetovne vojne. Prvotno so bili pionirji 

učenci do 8. razreda osnovne šole, potem so postali mladinci. Po letu 1960, ko je 

bila ustanovljena Zveza socialistične mladine Slovenije, so mladinci postali že 

učenci 7. razreda. V svoje vrste so jih slavnostno sprejeli na 25.5., na dan mladosti. 

Zveza pionirjev je kot krovna organizacija združevala in povezovala z delovnim 

načrtom prostovoljne dejavnosti oziroma krožke v šoli.  

 

2.6.1.3 ŠOLSKA SKUPNOST 

»V izobraževanju in na drugih področjih družbenega življenja mora postati pravica 

participacije otrok prepoznavna v zakonu.« sta Osler in Starkey zapisala 2005. leta 

(str. 56), pri nas pa organiziranost učencev v šolski skupnosti zasledimo že v 1. 

Zakonu o osnovni šoli iz leta 1959. leta. Vse od takrat dalje je bila zahteva o 

participaciji otrok v Sloveniji zakonsko podprta.  
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V šolsko skupnost so bili sprva vključeni le starejši učenci. Najprej je Zakon o 

osnovni šoli (51. člen, 1959)  določal, da učenci 7. in 8. razreda sestavljajo 

razredne skupnosti in šolsko skupnost. 11 let kasneje (1970) je izšel dopolnjen 

Zakon o osnovni šoli s spremembo (52. členu), in sicer so razredno in šolsko 

skupnost sestavljali le učenci 8. razreda. Z letom 1974  so vsi učenci šole od 1. do 

8. razreda oblikovali razredne skupnosti (Zakon o osnovni šoli, 53. člen), medtem 

ko šolska skupnost v Zakonu o osnovni šoli (1974) ni bila več omenjena. Lahko se 

je pa njena vloga natančneje določila v statutu šole. Večji pomen vzgojne vloge 

razredne skupnosti je bil torej spoznan leta 1974, ko je šolska skupnost postala 

temeljna organizacijska oblika učencev šole. 

 

2.6.1.4 NAMEN IN NALOGE ORGANIZACIJ 

Vse organizacije so za učence predstavljale šolo samoupravljanja, v kateri so 

učenci kot aktivni akterji sodelovali pri urejanju posameznih vprašanj iz življenja 

in dela šole. 

 

V Pionirski organizaciji so se posvečali kulturi, športu, humanitarnim akcijam ter s 

svojimi dejavnostmi ohranjali tradicije NOB. Preko različnih dejavnosti na zvezni 

ravni so se povezovali z učenci iz drugih republik in pokrajin. Namen obstoja  

Zveze pionirjev je razviden iz Vidmarjeve definicije:« Zveza pionirjev je 

samoupravno vzgojna, patriotična, družbeno zabavna organizacija otrok 

osnovnošolskega razvojnega obdobja, katere dejavnost izraža in zadovoljuje 

njihove potrebe po združevanju ter rekreativni dejavnosti v šoli in zunaj nje.« 

(1978, str. 38, 39) 

 

Šolska skupnost je bila ustanovljena z namenom, da se šolo z upravljanjem novega 

kolektivnega telesa utrdi kot družbeno ustanovo. Na sestankih šolskih skupnosti so 

obravnavali vprašanja življenja in dela šole, šolske organe in razredni zbor 

seznanjali s svojim mnenjem in s svojimi sklepi, jim dali predloge v zvezi s pravili 

šole, učnim in vzgojnim delom šole ter se zastopniki udeleževali sej, kadar so 

obravnavali vprašanja, povezana z njihovo problematiko. Iz napisanega je 

razumeti, da je šolska skupnost sodelovala v upravljanju šole.  
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Naloge organizacij učencev so bile (Osnovna šola… 1979, str. 17): 

• oblikovanje delovnih načrtov razredne in šolske skupnosti ali organizacij 

• uresničevanje skupnih nalog šole  

• ocenjevanje opravljenega dela, medsebojnih odnosov in življenja v šoli 

Program, konkretne vsebine in oblike delovanja pionirjev ter njihovih kolektivov 

(razrednih skupnosti, krožkov, odredov, aktivov) so določala Pravila in programska 

izhodišča Zveze pionirjev (1974). 

 

Šola pionirskega samoupravljanja se je razvijala (V Zborniku Pionirska 

organizacija…..1983) in prešla več faz, iz katerih razberemo glavne naloge, ki so 

se jm posvečali v posameznih fazah: 

• v 1. fazi obstoja pionirske organizacije je prevladovalo učenje samoupravnih 

tehnik vodenja sestankov, izbire vodstev,  ki naj bi bila demokratična in naj 

bi nadomestila prejšnji ukazovalni avtoritativni stil obnašanja štabov 

pionirjev  

• v 2. fazi  je bil poudarek na dogovarjanju in odločanju o vsebini dela 

pionirjev 

• v 3. fazi so razpravljali o rezultatih raznovrstnih aktivnostih in pogojih za 

delovanje organizacije  

• v 4. fazi je bilo poudarjeno sistematično razvijanje sistema informiranja in 

delegiranja znotraj pionirskega odreda in delegatskih zvez z drugimi 

specializiranimi organizacijami ter njihovimi podmladki 

 

Vsebina samoupravljanja so bile problematike pouka ter drugih vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti šole. Samoupravljanja naj bi se naučili s sodelovanjem 

učencev v skupini, kjer bi socializirali svoje vedenje, sodelovali, odločali, 

izvrševali naloge, oblikovali zavest pripadnosti kolektivu, solidarnost in tovarištvo.  

2.6.1.5 ANALIZA USPEŠNOSTI DELOVANJA 

Zveza socialistične mladine Slovenije je leta 1982 na problemski konferenci resno 

opozorila na vlogo pionirjev v šoli. Zahtevali so namreč bolj aktivno vlogo 

pionirjev, in sicer vključevanje v dogovarjanje, sporazumevanje in odločanje o 

vprašanjih, ki se nanašajo nanje. Nov položaj bi pomenil tudi njihovo večjo 
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samostojnost in odgovornost. Verjetno so govorili o samoupravljanju pionirjev, ki 

pa se v praksi ni izvajalo.  

 

Strmčnik (1978) opozarja, da vzgoja lahko poteka le preko konkretnih dejanj, v 

različnih situacijah, ne pa samo z besedami. Vidmar (1978) je posebej poudaril, da 

naj mentorji ne programirajo sami, brez pionirjev, ker bi s tem osiromašili celoten 

proces in zmanjšali vzgojno vrednost, ki izhaja iz prostovoljnega, ustvarjalnega 

sodelovanja pionirjev, vse od začetnega dajanja pobud, prek dogovarjanja o 

organizaciji in uresničevanju do ocene rezultatov.  

 

Ugotovitev je bila ob 40- letnici obstoja Zveze pionirjev posledično naslednja: 

samoupravljanja se uči ob praktičnih samoupravnih delovnih in drugih prilikah 

pionirskega delovanja in ne pri urah pouka. Ugotavljamo, da je v program zapisana 

aktivna in enakopravna vloga (Osnovna šola… 1979) učencev z učitelji, učenci so 

soustvarjalci in ne le izvrševalci dejavnosti, učenci soodločajo in se srečujejo s 

posledicami svojih odločitev, učenci se vključujejo po interesih in učitelj spoštuje 

mnenja in predloge učencev. Vendar pa je iz odzivov praktikov in teoretikov 

mogoče sklepati, da je bilo samoupravljanje učencev v praksi težko realizirati tako, 

kot so si zamislili teoretiki. 

 

Nejasnost predstavlja položaj šolske skupnosti v upravljanju šole. Šolska skupnost 

v nobenem od Zakonov o osnovni šoli ni bila nikoli omenjena med organi 

upravljanja, čeprav je bila ustanovljena prav s tem namenom. Vendarle pa je Zakon 

o osnovni šoli določal sodelovanje na sejah strokovnih organov, kadar so se 

vprašanja dotikala problemov učencev. Ugotavljamo, da so že takrat šole imele 

avtonomijo na vzgojnem področju, ker so lahko z lastnim statutom natančneje 

določale notranjo organizacijo in odgovornosti organov ter vzgojno področje. Res 

pa je, da je statut potrjevala občinska skupščina, ki pa je glede na družbeno 

ureditev takrat postavljala ozke meje dovoljenega in sprejemljivega. 

 

Mentorji so imeli težave, saj so bili za delo slabo usposobljeni, težko so ga uvrstili 

v svoj urnik. »Tako so odgovornost za delo s pionirji prepuščali navadno novim, 

mladim in pedagoško neizkušenim delavcem, ki so se težko znašli in so kljub 
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ljubezni in hotenju pomagati pionirjem kmalu obupali. Sploh so se mentorji 

pionirskih organizacij prepogosto in prehitro menjavali.« (Pionirska… 1983, str. 

97) Po letu 1972 so bili mentorji deležni stalnega izobraževanja, na katerem so se 

seznanjali s temami, pogrešali pa so znanja s področja specialno metodičnega 

pristopa. 

 

Različno pojmovanje samoupravljanja je v prakso še dodatno vnašalo zmedo, 

kajti«… nekateri so samoupravljanje razumeli kot izvajanje vodilne vloge in 

oblasti, drugi so jo razlagali kot temeljni odnos in odločanje o pogojih in rezultatih 

dela učencev in pionirjev.« (Pionirska … 1983, str. 83)  

 

Od članov Zveze socialistične mladine Slovenije so pričakovali večjo mentorsko 

aktivnost pionirski organizaciji, predvsem od učencev v 8. razredu, kar pa se tudi ni 

preveč dobro udejanjilo (Pionirska … 1983). Zveza socialistične mladine je bila 

samostojna aktivna politična organizacija, v osnovno šolo pa ni posegala.  

 

Nekatere težave so prepoznavne tudi v današnjem času: kaj pomeni 

samoupravljanje učencev, kaj pomeni participacija učencev (enoznačnost 

razumevanja); usposobljenost in podpora mentorjev (zunanja podpora v 

vsebinskem in metodičnem smislu), aktivnost in pasivnost učencev.  

 

Zakon v osnovni šoli (1959, 1970, 1974, 1980) je opredeljeval šolsko skupnost in 

razredno skupnost kot posebni obliki samoupravljanja, pionirsko in mladinsko 

organizacijo pa ne. Pionirska in mladinska organizacija sta se kot proizvoda 

sistema pojavljali bolj kot politični organizaciji, kot tradicija ohranjanja spomina na 

narodno osvobodilni boj, posvečeni sta bili prostemu času, zabavi, kulturi, šolska 

skupnost pa participaciji v življenju in delu šole. V praksi je to prekrivanje 

povzročalo težave, saj praktiki niso vedeli, katere organizacije naj podpirajo, 

kakšne naj bodo njihove naloge. Tako so nekateri bolj poudarjali vlogo razrednih in 

šolskih skupnosti, drugi pa so bolj podpirali tradicijo pionirskih in mladinskih 

organizacij (Strmčnik 1978). Prekrivali sta se mladinska organizacija in šolska 

skupnost, saj so bili učenci 7. in 8. razreda včlanjeni v Zvezo socialistične mladine 

Slovenije in hkrati so bili člani šolske skupnosti. Organiziranost otrok je bila po 
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svojih značilnostih zelo podobna današnjim, saj so delegatsko zastopali sošolce, 

sodelovali pri načrtovanju in ocenjevanju lastnega dela. Učitelji so delo načrtovali  

na podlagi interesov in predlogov otrok. 

 

Kritiki so delovanje šolskega sistema in strogo usmerjenost v socializem označili 

kot indoktrinacijo. Enopartijski sistem ni dopuščal  spoznavanja z drugačnimi 

družbenimi ureditvami in cilj vzgoje in izobraževanja je bil torej reprodukcija 

obstoječega sistema. Vzgoja je temeljila na marksizmu kot idejnem temelju, 

znanstveni teoriji in revolucionarni praksi delavskega razreda, na samoupravljanju 

kot vsebini in metodi dela (3. člen Zakona o osnovni šoli 1980). Sistem je gojil in 

spodbujal kolektivizem. Z omenjenimi oblikami organizacij so gojili vrednote, o 

katerih danes veliko govorimo: skupnost, spoštovanje drugačnosti, strpnost, 

solidarnost, sočutje…Mladina je bila vpeta in tesno povezana s krajevno 

skupnostjo, kjer je v društvih prakticirala samoupravljanje in se učila aktivne 

dejavnosti v družbi.  

 

Po letu 1989 cicibanov niso več slavnostno sprejemali v pionirsko organizacijo, s 

potovanjem sta prenehali tudi Titova štafeta in Kurirčkova torbica, zadnja simbola 

povezovanja otrok različnih narodov v socializmu.  

2.6.2 PARTICIPACIJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI OD 

OSAMOSVOJITVE DO DANAŠNJIH DNI 

 
Leta 1991 so prenehali veljati členi Zakona o osnovni šoli (Zakon o organizaciji in 

financiranju.....1991), ki so kakorkoli spominjali na socialistično ureditev, na 

primer, da: 

• učenci v osnovni šoli razvijajo samoupravljanje na področju kulturnega, 

športnega,….v Zvezi pionirjev in v Zvezi socialistične mladine Slovenije 

….(85. člen) 

• za uresničevanje družbenih smotrov in nalog osnovne šole, zlasti pri vzgoji 

učencev za samoupravljanje, spodbuja ustanavljanje organizacij in društev, pri 

čemer šola upošteva načela samouprave učencev…(44. člen) 
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• vzgojno izobraževalno delo v osnovni šoli temelji na marksizmu kot idejnem 

temelju, znastveni teoriji in revolucionarni praksi delavskega razreda, na 

samoupravljanju kot vsebini in metodi dela…(3. člen) 

 

V obdobju po osamosvojitvi Slovenije se je v demokratični Sloveniji uveljavilo 

novo izhodišče  vzgoje otrok, ki je nadomestilo marksizem. To so bile človekove 

oziroma otrokove pravice. Čeprav je bila participacija učencev prisotna že prej, je v 

tem času prišlo do  nekaterih sprememb v pogledu na otroka in v zvezi s tem tudi 

na njihovo soudeležbo v družbi. Novo izhodišče vzgoje in izobraževanja pa je 

pomenilo tudi pomembne premike v šolstvu.  

2.6.2.1 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNA IZHODIŠČA IN 

PRIPOROČILA OD LETA 1991 DALJE 

23. decembra 1991 smo Slovenci dobili novo Ustavo (2006), kjer v 56. členu 

beremo, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb in da človekove pravice in 

temeljne svoboščine uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Bela knjiga 

(1995), Izhodišča kurikularne prenove (1996) in Zakon o osnovni šoli (1991) 

poudarjajo pomembnost spoštovanja človekovih oziroma otrokovih pravic v 

vzgojno izobraževalnih institucijah. Bela knjiga (1995) opredeljuje dolžnost 

države, da vsem otrokom zagotovi enake pravice ne glede na spol, socialno, 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo. Med drugim šola posreduje znanja z različnih znanstvenih področij, 

vzgaja v duhu človekovih pravic in iz njih izpeljanih vrednot, spodbuja miselni 

razvoj, kritično mišljenje, domišljijo in sposobnost komuniciranja ter razvija 

sposobnost za življenje v pluralni in demokratični družbi (Bela knjiga 1995, str. 

72). 

 

V Beli knjigi (1995) zasledimo opozorila pri določanju vsebin izobraževanja, in to 

na relativizem znanstvenih resnic, na pomen laičnosti in svetovnonazorske 

nevtralnosti javnega šolstva. Država je dolžna poskrbeti, da šole posredujejo 

vsebine na objektiven, kritičen in pluralističen način. Zastavljeni cilji vzgoje in 

izobraževanja torej ne smejo služiti za indoktrinacijo otrok z verovanji, prepričanji 

in ideologijami. Kurikularna prenova je v skladu s spremenjenim pogledom na 
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otroke in njihovo vlogo začela poudarjati pomen šole v pripravi učencev za 

življenje v skupnosti. Veliko vrednost pa je pripisovala posamezniku in njegovemu 

razvoju. Šola naj bi spodbujala razvoj sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in 

kritičnega mišljenja.  

 

V obdobju med 1991 do 1996 razen oddelčnih skupnosti ni bilo z zakonom 

določenih oblik organiziranosti učencev v osnovni šoli. Šole so imele pravice in 

dolžnosti učencev, organiziranost, pohvale, kazni...urejene s statuti oziroma 

hišnimi pravilniki. To obdobje je predstavljalo šolam resnično avtonomijo na 

mnogih področjih učiteljevega delovanja. Ker ni bilo predpisov, je do izraza prišla 

ustvarjalnost učiteljev in šol, zaradi česar so se šole med seboj zelo razlikovale. 

Imele so različne vzgojne pristope in dejavnosti, različno so učence nagrajevale in 

kaznovale. Učenci niso bili organizirani v šolske skupnosti, saj so jih zaradi 

nevarnosti indoktrinacije ukinili. Enkrat letno se je sestal OP v osnovni šoli in 

potem še na višjih, regionalnih nivojih ter še višjem, na nacionalnem nivoju, kar je 

koordinirala Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

2.6.2.1.1 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI IN ŠOLSKA PRAVILA 

Na podlagi konceptualnih rešitev Bele knjige je leta 1996  izšla šolska zakonodaja 

ter na njeni podlagi Šolska pravila. Na podlagi 59. člena Zakona o osnovni šoli je 

minister za šolstvo in šport izdal Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v 

osnovni šoli (1996) z namenom, da bi z njim čim lažje urejali življenje in delo v 

šoli in po besedah Pavlovića v uvodu (1996a, str. 3) tudi zaradi enakopravne 

obravnave vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu. V naslednjem 

poglavju si bomo podrobneje ogledali Pravilnik o pravicah ... (1996), predvsem 

del, ki je urejal participacijo oziroma organiziranost učencev. Pravilnik o…(1996) 

je bil dopolnjen leta 2004 in je veljal do konca avgusta 2009.  

2.6.2.1.2 PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH UČENCEV V OŠ IN 

PARTICIPACIJA UČENCEV 

Pravilnik je učencem priznaval vlogo v demokratični šoli, tako da je izpostavljal 

njihove pravice, z določenimi oblikami organiziranosti omogočal participacijo 

učencev in učenčevim mnenjem dal moč s tem, da je odrasle zavezoval k obravnavi 
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njihovih predlogov. Med vsebinami so bili pomembni členi, ki so urejali pravice in 

dolžnosti, organiziranost in varstvo pravic učencev. Izhajajoč iz 19. člena o 

participaciji učencev v oddelčnih skupnostih (Zakon o osnovni šoli 1996) so bili v 

Pravilniku o pravicah in … (1996) v 4.,5.,6.,7. in 8. členu podrobneje opredeljeni 

načini in nivoji uresničevanja vključevanja učencev v življenje in delo šole. Urejal 

je organiziranost učencev v osnovni šoli, od osnovne celice (oddelčne skupnosti) 

preko skupnosti učencev šole do šolskega otroškega parlamenta, s čimer je bilo 

omogočeno poslansko delovanje učencev v osnovni šoli, od posameznika do 

izvršilnega organa, to je do šolskega parlamenta. V Pravilniku o pravicah ...(1996) 

so bile zapisane in določene naloge, ki jih je opravljal oddelek, skupnost in 

parlament. Pravica in dolžnost učencev je, da obravnavajo posamezna vprašanja iz 

življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše 

delo in razreševanje problemov (5. člen Pravilnika o pravicah in...1996). Za 

uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 

predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki izvolijo predstavnike v šolski 

parlament (6.,7. člen Pravilnika o pravicah….1996). Učenci svoje pravice 

uveljavljajo preko skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta.  

 

OP je bil do sprejetja novega Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni 

šoli leta 2004 edina obvezna oblika organiziranosti učencev. Dopolnjen Pravilnik o 

pravicah in ... (2004) je vpeljal obvezo, da se  učenci organizirajo tudi v SUŠ. V 

praksi se je namreč pokazala potreba po oblikovanju skupnosti učencev, s katero bi 

uresničevali in dosegali vzgojne cilje, zapisane v Zakonu o osnovni šoli (1996). 

 

Zakonsko je bila pravica do participacije učencev urejena, toda v praksi se ni 

uveljavila preveč uspešno, kar ugotavlja tudi Kroflič (2004, str. 80): 

»…pedagoška praksa dokazuje, da se na primer privlačen ideal participacije 

učencev/dijakov pri odločanju v šoli ne uresniči kot preprosta posledica 

»predpisa« (glej šolska Pravila 1996; Šolska pravila v srednjih šolah 1997), 

ampak mora šola želeti in znati posredovati določene klasične moralne vrednote, 

da bi učitelji in učenci sprejeli aktivno vlogo pri učencu in odločanju kot imperativ 

bolj kakovostnega in privlačnejšega življenja.« 
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V obdobju približno 10 let po osamosvojitvi so bili učenci tekmovalno in 

storilnostno naravnani, vrednote so jim predstavljale točke in ocene, zato jih je bilo 

težko pridobiti za aktivno sodelovanje v življenju in delu šole. Skupnost je bila 

kljub silnim prizadevanjem mentorjev osiromašena.  

 

Poznati moramo razliko v namenu in delovanju OP in SUŠ. Na mnogih šolah 

obstajata obe obliki, ponekod le ena, ki opravlja naloge obeh. SUŠ učence povezuje 

v skupnih akcijah, dogajanjih na šoli in je gonilna sila šole. Sodeluje pri vseh 

pomembnih dogodkih šole, ustvarja klimo in oblikuje šolski prostor. Parlament 

izhaja iz SUŠ, je njegov sestavni del, vendar pa je namen OP v obravnavi 

predlogov učencev, mnenj, oblikovanju stališč in posredovanju le-teh odraslim. 

2.6.2.2 OBLIKE ORGANIZIRANOSTI UČENCEV OŠ V 

SLOVENIJI 

V primerjavi z Evropskimi državami ima Slovenija organiziranost učencev 

zakonsko zelo dobro podprto. Najprej je potrebno omeniti delegatsko 

organiziranost od oddelčne skupnosti pa vse do državnega parlamenta. Druga 

prednost našega sistema je v dodeljeni uri za sestanke oddelčne skupnosti na 14 

dni. Sedaj nič več veljavni Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev je bil 

mentorjem v nekem smislu priročnik s smernicami za delo s SUŠ in z OP.  

 

2.6.2.2.1 ODDELČNA SKUPNOST 
 
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Razredne ure, kot 

imenujemo sestanke oddelčnih skupnosti, so namenjene urejanju vprašanj o 

življenju in delu šole. Aktivno delovanje učencev v oddelčnih skupnostih podpira 

Zakon o osnovni šoli (1996), ki v 19. členu pravi: »Pri urah oddelčne skupnosti 

učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in 

življenjem učencev.«  

Izvedba teh ur je v veliki meri odvisna od razrednikov, od njihove vsebinske in 

metodične pripravljenosti nanje, od pripravljenosti na učenje in sodelovanje z 

drugimi učitelji, od tega, ali vidijo učence kot partnerje za sodelovanje in 

dialog…Ravno tako kot za vse predmete pouka se tudi za razredne ure izdela letni 
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načrt, ki vsebuje določene cilje, teme in dejavnosti. Ostati pa mora nekaj vsebinsko 

neopredeljenega časa, ker je potrebno na sestankih oddelčne skupnosti obravnavati 

sprotne težave in probleme. To je priložnost za učenje sodelovanja, razpravljanja, 

iskanja rešitev, saj bodo učenci, ki razred doživljajo kot prostor, v katerem 

poizvedujejo o problemih, raziskujejo svoja mnenja in mnenja sovrstnikov, tudi kot 

odrasli, oboroženi z znanjem in kot zagovorniki demokratičnih vrednot sodelovali 

v političnih razpravah (Torney – Purta 2003). Od razrednika in njegovega vodenja 

je odvisna klima v razredu. Učinkovit razrednik odreagira na konflikt, učence 

spodbuja k iskanju rešitev problemov, jih spodbuja k sodelovanju in solidarnosti in 

s svojim zgledom usmerja delovanje učencev. Oddelek kot varna in podporna 

skupnost razvija občutek pripadnosti in učenec, ki od skupnosti pridobi, skupnosti z 

lastno aktivnostjo tudi vrača.  

 

Za srečanja učencev v oddelčnih skupnostih je namenjenih 0,5 ure na teden, kar je, 

po ugotovitvah učencev in razrednikov za oblikovanje skupnosti premalo. Večkrat 

so na zasedanjih otroških parlamentov1 učenci sami predlagali, da bi bila 

vsakotedenska srečanja oddelčne skupnosti nujna.  

 

Oddelčne skupnosti imajo predstavnike v skupnosti učencev šole. Njihova naloga 

je predstavljati stališča svojih sošolcev ter njihove predloge in pripombe na 

sestankih SUŠ. In obratno, informacije, predloge, mnenja prenašajo s sestankov 

SUŠ v oddelke in jih predstavijo sošolcem. Predstavniki so povezovalni členi med 

posamezniki in SUŠ. 

 

Resman (2007) poudarja veliko pedagoško vrednost oddelčne skupnosti, saj je 

posamezniku v pomoč pri učenju, usvajanju vrednot in spretnosti in predstavlja 

temeljno socialno in vzgojno izobraževalno skupnost šole, od katere je odvisna 

kakovost šolskega sistema nasploh.  

 

 

 

                                                 
1 To je pogost predlog predstavnikov na šolskem OP v OŠ Venclja Perka. 
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2.6.2.2.2 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE – SUŠ 
 

Osnovni pomen delovanja SUŠ je v uresničevanju pravic in interesov učencev. 

Skupnost učencev šole sestavljajo predstavniki učencev iz vseh oddelčnih 

skupnosti. Do leta 2004 je bila ustanovitev SUŠ neobvezna (6. člen Pravilnika o 

pravicah …1996), vendar po Pravilniku o pravicah in dolžnosti učencev v osnovni 

šoli mogoča. Klarič, ki je leta 2003 (str. 49) izvedla raziskavo o otrokovih pravicah, 

navaja, da v nobeni od 6 šol, kjer je raziskovala, SUŠ ni obstajala.   

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ (2004) je v 6. čl navajal: 

»Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 

predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. 

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. 

Naloge skupnosti učencev šole:  

 zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 

dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, 

ki jih organizira šola  

 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in 

svet šole na morebitne kršitve pravic učencev  

 organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in 

informira učence o svoji dejavnosti  

 načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije, 

prireditve ipd.) 

 predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje 

pri uresničitvi idej  

 oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem  

 opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci 

 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih 

delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred 

imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.« 
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Pravilnik je poudarjal pravice in interese učencev, ker je bilo potrebno zaščititi 

otroke in jim zagotoviti varno okolje. Razumevanje zapisanega pod drugo alinejo 

(spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet 

šole na morebitne kršitve pravic učencev)  kot priložnost za tožarjenje učiteljev in 

ne kot priložnost za pogovor po primerih iz prakse lahko povzroči slabšanje šolske 

klime, saj se zaposleni v šoli počutijo ogrožene.  

 

Pravilnik o ... (1996) je določal, da SUŠ oblikuje letni program dela. Po izkušnjah 

avtorice je pomembno, da pri načrtovanju zapišejo dejavnosti, ki jih predstavniki 

predlagajo, imena odgovornih predstavnikov za realizacijo ter čas izpeljave 

dejavnosti. S programom naj seznanijo vse učence šole, ker se predstavniki zaradi 

javnosti programa čutijo bolj zavezane k realizaciji. Pri uresničevanju načrta skozi 

šolsko leto pa se vmes uvrsti tudi kakšna nenačrtovana akcija ali dogodek. 

Obstajati mora povezanost oziroma rdeča nit skozi leta, dejavnosti naj povezujejo 

učence v šoli in naj jim omogočajo vključevanje v širšo skupnost. Področja 

delovanja SUŠ so povezana s športnimi, kulturnimi, ekološkimi, humanitarnimi 

dejavnostmi v šoli ter dejavnostmi, ki gojijo pozitivno klimo na šoli ter medsebojno 

povezujejo učence, učitelje in starše. Predvsem je pomembno raziskovanje 

skupnosti, to je šolske in širše, vse do evropske in svetovne. Kot primer področij 

delovanja SUŠ in OP predstavljamo poročilo ob koncu šolskega leta (priloga 1) 

mentorice iz OŠ Venclja Perka iz Domžal.  

 

Teme, ki jih najpogosteje obravnavajo v Veliki Britanji (po raziskavi Whitty in 

Wisby 2007) so vezane na izboljševanje okolja. Razlogi, ki jih navajata za to, so 

trije: šole se na tem področju čutijo dovolj samozavestne (močne), da učenci o tem 

glasujejo, edino področje, kjer se učenci čutijo dovolj samozavestne (močne), da 

glasujejo, edino področje, kjer učenci lahko dosežejo spremembe. 

 

Predstavniki oddelkov v SUŠ soustvarjajo učni proces. Razvijajo avtonomijo, saj 

odločajo o pričetku, smeri lastnih akcij v SUŠ ter pridobivajo kompetence v 

delovanju. Učenci se med seboj bolj in bolj povezujejo in predstavniki v SUŠ 

tvorijo pozitivno jedro učencev šole. Skrbijo drug za drugega, si pomagajo, kar se 

izraža v večji učni uspešnosti in boljši disciplini.  
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Učenci, nadarjeni na določenih področjih, imajo možnost le-ta še bolj razviti. Ob 

načrtovanju dela SUŠ usmerjajo tudi lastni razvoj, saj si sami postavljajo cilje, 

spremljajo lasten napredek in vrednotijo končni uspeh. Z aktivno SUŠ pa pridobi 

tudi šola, saj pozitivna klima spodbuja učno uspešnost, omogoča varnost in 

disciplino.  

 

Izkušnje kažejo, da je predvsem v velikih šolah dobro, če si mentorstvo deli več 

učiteljev. SUŠ je v velikih šolah lahko zelo številčen, sploh če sta v organizaciji po 

dva predstavnika iz oddelka. Med predstavniki je velika starostna razlika, in sicer 

do 9 let. Iz obeh omenjenih razlogov (številčnost, razlika v starosti) je dobro 

sestanke SUŠ voditi metodično prilagojeno in ločeno po triletjih.  

 

2.6.2.2.3 OTROŠKI PARLAMENT – OP 
 

V OP se predstavniki učijo demokratičnega udejstvovanja v skupnosti, ko 

obravnavajo teme iz življenja in dela šole ter teme, ki jih predlagajo otroci. Učenci 

tako postanejo občutljivi opazovalci, opozarjajo na pomanjkljivosti v sistemu, 

izrazijo svoje poglede, se učijo oblikovati pobude in predloge, na primeren način 

reševati konflikte, spoznavati meje dopustnega in mogočega, spoštovati 

drugačnost, razvijati strpnost…. Dekleva in Žorga (2004, str. 139) pravita, da so 

funkcije OP poleg učenja parlamentarne demokracije tudi v pritisku otrok preko 

medijev, v simboličnem prepoznanju skrajne nujnosti otrokovih interesov, v 

promoviranju koncepta otrokovih pravic in v izobraževanju otrokovih pravic. 

 

OP sestavljajo učenci, izvoljeni iz vrst SUŠ. OP šole je najvišji organ učencev, 

izvršilni organ SUŠ, kar pomeni, da sprejema pobude, predloge, mnenja učencev, 

jih podpre ali oblikuje svoje predloge in stališča in jih posreduje organom, ki so jih 

dolžni obravnavati, to so učitelji, starši, na višjih nivojih parlamenta pa tudi druge 

inštitucije, na katere učenci naslovijo svoje predloge. V Pravilniku o pravicah in ... 

(1996, 2004) je bilo natančno določeno, kolikokrat najmanj letno se mora sestati, 

kdo ga skliče, najmanjše število članov, o obveznostih odraslih do OP. Z zakonsko 
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obvezo oblikovanja vzgojnega načrta in pravil šolskega reda so vsa našteta 

vprašanja prešla v pristojnost dogovora med učitelji, starši in učenci. 

OP ima predsednika šolskega OP. Postopek izvolitve predsednika je od šole do šole 

različen. Volitve v šoli pomenijo privzgojitev osnovne zavezanosti, na kateri 

učenci kasneje gradijo motivacijo (po teoriji motivacije Andermana idr 1998) za 

sodelovanje v političnem sistemu, pomeni pa tudi učenje veščin nastopanja, 

argumentiranja, razprave, diskusije in pridobivanje znanja za avtonomno 

sodelovanje v skupnosti. Demokratični postopek naj bi sledil naslednjim 

zakonitostim: 

 obvestiti vse učence o začetku volilne kampanje 

 javijo se predsedniški kandidati  

 kandidati se javno predstavijo (plakat, po ozvočenju, osebno…) 

 kandidati vsem učencem predstavijo svoj program  (za kaj se zavzemajo) 

 ustanovitev volilne komisije, ki jo sestavljajo učenci 

 predsednika volijo učenci (in zaposleni v šoli) 

 predsednika volijo tajno,  z volilnimi lističi 

 priprava volišča,  prostora za volitve 

 javna razglasitev rezultatov 

 

Postopek in izvedba volitev šolskega predsednika OP sta v Sloveniji odvisna od 

mentorja, medtem ko imajo mentorji, predsedniški kandidati in ostali učenci v 

Veliki Britaniji spletno podporo za volitve, imenovano “navidezne volitve” (angl. 

Y Vote Mock elections). Kandidati se s svojimi programi opredeljujejo v politične 

stranke. Rezultate volitev objavijo na spletni strani 

http://www.mockelections.co.uk/ in tako je po volitvah po posameznih regijah 

(Severna Irska, Škotska, Wales, Anglija) jasno, koliko sedežev bi učenci – politiki 

po svoji politični pripadnosti zasedli v državnem zboru. 

 

Volilni postopek se praviloma začne z objavo o volitvah. Kandidiranje je posebna 

stopnja volilnega postopka, ko se na organiziran in vnaprej določen način 

postavljajo kandidati, med katerimi volilci izberejo svoje predstavnike (Grad 2004, 

str. 49). V sodobnih političnih sistemih večinoma določajo kandidate politične 

stranke. V šolah se odločijo za kandidaturo učenci sami ali jim kandidaturo 
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predlagajo sošolci ali učitelji. Učenec, ki se odloči kandidirati za predsednika 

šolskega parlamenta, naj ima podporo sošolcev in razrednika. Kandidat o svoji 

nameri obvesti razrednika in sošolce. Na sestanku oddelčne skupnosti se 

pogovorijo o primernosti kandidata ter o njihovi podpori. Učenec, ki kandidira, naj 

ustreza merilom predstavnika učencev šole: naj ima voditeljske sposobnosti, 

izkušnje s SUŠ in OP, motivacijo po delovanju... Kandidati predstavijo sebe in svoj 

program vsem učencem šole: preko plakatov, preko ozvočenja ter osebno. 

Predstavniki SUŠ oblikujejo volilno komisijo, ki je zadolžena za pripravo volilnih 

lističev, volilnega prostora, ugotavljanje volilnega izida ter razglasitev rezultatov 

volitev. Na določen dan, ob določenem času poteka glasovanje. Tajnost glasovanja 

omogoča načelo svobodne opredelitve (Grad 2004, str.118). Vsak se svobodno 

odloča, za koga glasuje. Za predsednika šolskega OP glasujejo učenci, ponekod 

tudi učitelji in ostali zaposleni na šoli. Šola – vzgojno izobraževalna institucija, 

vzgaja tudi tako, da v dejavnosti vključuje vse zaposlene. Glasovanje vseh daje 

postopku veliko težo in resnost, prav tako omogoči izvolitev učenca, ki ga podpira 

večina na šoli. Učenec, predstavnik šole na občinskem parlamentu, na nacionalnem 

parlamentu ter drugih prireditvah, nosi veliko odgovornost.  

 

Učenci spoznajo enostaven postopek volitev, vlogo volilne komisije, kandidaturo, 

kulturen boj za zmago, razmislek o programu ter o postopku volitev z volilnimi 

lističi. Sodelovanje v OP omogoča razvijanje osebnih potencialov ter veščin za 

življenje v demokratični skupnosti: javnega nastopanja, argumentiranja, poslušanja, 

pogajanja, vodenja, sodelovanja, organiziranja.  

 

Lokošek (2003) je v okviru diplomske naloge opravila raziskavo o otroških 

parlamentih na Štajerskem in ugotovila, da je delovanje otroškega  parlamenta 

odvisno predvsem od mentorja,  koliko je on dejansko pripravljen vložiti v delo z 

učenci in da po nekaterih šolah delujejo zgolj formalno. Zanimiva je ugotovitev, da 

učenci običajno niso predlagali tem za obravnavo na parlamentu in so dvomili v to, 

da bi bil njihov predlog sploh sprejet. V mednarodni raziskavi Državljanska 

vednost in … (Torney – Purta idr 2003, str. 180) so raziskovalci ugotovili, da so 

slovenski 14-letniki pod povprečjem v interesu in zavzetosti za različne oblike 

državljanske angažiranosti (konvencionalno sodelovanje, sodelovanje v družbenem 
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gibanju, pričakovane aktivnosti v odrasli dobi, zaupanje v učinkovitost participacije 

v šoli). Učenci so izrazili, da se o volitvah redko učijo, učitelji so trdili nasprotno. 

So pa učenci izrazili, da je udeležba na nacionalnih volitvah njihova daleč najljubša 

bodoča politična aktivnost (med še: kandidirati, vključiti v politično stranko, zbirati 

dobrodelna sredstva, podpise v podporo peticijam, sodelovati v mirnem 

protestu…), saj je večina izrazila pripravljenost za udeležbo na volitvah (prav tam, 

str. 125). Po drugi strani pa večina učencev izraža zelo nizko znanje, ki so ga 

pridobili v šoli, o pomembnosti sodelovanja na državnih in lokalnih volitvah, 

slovenski učenci so krepko pod mednarodnim povprečjem (prav tam, str. 135). 

 

Klarič (2003) navaja, da se otroški parlamenti po šolah sestajajo različno pogosto, 

od enkrat tedensko do enkrat letno. Vsi obravnavajo določeno nacionalno temo, 

nekateri pa še aktualne teme iz šolskega življenja: šolska malica, šolski ples, kraj 

šole v naravi, preverjanje in ocenjevanje znanja…En OP na leto je verjetno 

premalo, da bi lahko vplivali na spremembe v šoli, vsakotedenska zasedanja pa so 

morda prevelika obremenitev učencev in mentorjev in imajo premajhno težo, da bi 

mnoge predloge posredovali naprej in da bi jih odrasli obravnavali. 

 

Zanimiva je ugotovitev, da je kljub obstoju Pravilnika o pravicah in ... (1996, 2004) 

in zapisu o delovanju OP v njem delovanje OP po šolah potekalo različno pogosto, 

predlogi učencev so imeli različno težo, učenci pa različno moč vpliva na 

spremembe, saj je bilo vse zelo odvisno od vodstva in mentorja. 

2.6.2.2.3.1 NIVOJI OTROŠKEGA PARLAMENTA 

OP potekajo na več nivojih in  le-ti naj bi zagotavljali slišanost učencev ter 

obravnavo predlogov na različnih nivojih, od šole, občine, regije do države. 
 

Slika 3: Nivoji otroškega parlamenta 
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Šolski otroški parlament se izvaja na šoli. Za njegovo delovanje je odgovoren 

ravnatelj oziroma mentor. Sklican je večkrat letno. Na zasedanjih obravnava 

nacionalno temo ali temo, ki jo predhodno izberejo učenci šole. Praviloma je šolski 

OP prva stopnja obravnave nacionalne teme. O določeni nacionalni temi učenci 

pripravijo predloge, zaključke ter jih posredujejo na občinski parlament. 

Občinskega otroškega parlamenta se udeležijo vse osnovne šole v občini. 

Predstavniki obravnavajo predloge, mnenja in pobude na nacionalno temo. Učenci 

posredujejo tudi pobude, predloge za spremembe iz življenja in dela v kraju. Na 

zasedanje povabijo medije, župana, ravnatelje šol ter druge pomembne osebe v 

kraju. Za vsebino so odgovorni mentorji OP osnovnih šol, za organizacijo ter 

morebitne stroške pa Zveza prijateljev mladine. Poročilo s predlogi, pobudami, 

mnenji, ki se oblikujejo na občinskem parlamentu, predstavniki posredujejo na 

regijski parlament. 

Regijski otroški parlament zaseda enkrat letno, tik pred nacionalnim 

parlamentom. Za organizacijo in stroške je odgovorna Zveza prijateljev mladine. 

Učenci se na zasedanju pripravijo za nacionalni parlament. 

Nacionalni otroški parlament poteka enkrat letno v Državnem zboru Republike 

Slovenije. Organizira ga Zveza prijateljev mladine v sodelovanju z Državnim 

zborom Republike Slovenije. Udeleži se ga 95 učencev predstavnikov iz vse 

Slovenije, njihovi mentorji ter predstavniki društev in zvez prijateljev mladine. 

Zasedanja potekajo svečano, medijsko odmevno. Udeležijo se jih tudi pomembni 

ljudje iz državnega vrha ter predstavniki različnih ministrstev in uradov. Temo 

naslednjega nacionalnega parlamenta predlagajo in izberejo predstavniki na samem 

zasedanju nacionalnega parlamenta.  

 

Oktobra leta 1990 je v samostojni Sloveniji prvič zasedal otroški parlament na 

nacionalnem nivoju. V Državnem zboru so se zbrali osnovnošolci in razpravljali o 

okolju. Prvih deset let so teme, ki so jih učenci, predstavniki šol, obravnavali, 

določali odrasli, zadnjih 10 let jih na nacionalnem parlamentu že določijo 

predstavniki učencev (Kalčina 2009). 
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Tabela 3: Teme nacionalnih otroških parlamentov od nastanka dalje 

 
 

Ob pregledu tem ugotovimo, da so le te aktualne, povezane s trenutnim dogajanjem 

v družbi, z učenci, njihovimi interesi in problemi. Ponavljajo se, kar je logično, saj 

se generacije menjajo, otroci se pa pri odraščanju soočajo s podobnimi problemi. 

Od leta 2003 so na spletni strani Zveza prijateljev mladine dostopna končna 

poročila z zasedanj nacionalnih parlamentov. Aktivnost v šolah je običajno 

usmerjena v obravnavo nacionalne teme in pripravo poročila za občinski 

parlament. Na nekaterih šolah se participacija učencev z izvedbo nacionalnega 

parlamenta zaključi. Veliko dodatno vzgojno vrednost ima OP, če prisluhnemo 

otrokom, jih povprašamo za predloge in obravnavamo še druge teme, ki so jim 

blizu. Tako se razvija krepka, povezana skupnost, ki jo oblikujejo člani, ki 

obravnavajo skupne probleme, izvajajo skupne dejavnosti in zadovoljujejo svoje 

interese. Sicer se participacija učencev zaključi z nacionalnim parlamentom in ne 

doprinese k oblikovanju skupnosti. Namen OP ni samo pompozna izvedba 

nacionalnega parlamenta, pač pa v samem procesu, v učenju demokracije, veščin 

participacije in spodbujanja moralnega razvoja. 

 

zasedanje leto tema 
1. 1990 OTROKOM ZDRAVO IN VARNO OKOLJE 
2. 1991 PROSTI ČAS 
3. 1992 OTROKOM PRIJAZNO ŠOLO 
4. 1993 BREZ NASILJA ZA PRIJATELJSTVO 
5. 1994 MOČ PRIJAZNE BESEDE 
6. 1995 DA BI ZMOGEL REČI: NE, HVALA - ALKOHOLU, 

CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI 
7. 1996 IMAM PRAVICO - IMAŠ PRAVICO 
8. 1997 DANES SEM TI IN TI SI JAZ 
9. 1998 OTROCI IN MEDIJI 

10. 1999 IMAVA SE RADA 
11. 2000 HOČEM, TOREJ ZMOREM 
12. 2001 MOJ PROSTI ČAS 
13. 2002 OTROŠTVO BREZ NASILJA IN ZLORAB 
14. 2003 HUMANI MEDOSEBNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST 
15. 2004 MLADI IN EVROPA 
16. 2005 TABUJI - PREPOVEDANE STVARI 
17. 2006 NAŠE MNENJE O DEVETLETKI 
18. 2007 ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH 
19. 2008 LJUBEZEN IN SPOLNOST 
20. 2009 STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA 
21. 2010 VPLIV MEDIJEV NA RAZVOJ MLADOSTNIKA 
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2.6.2.2.4 PREDSTAVNIKI V SUŠ IN OP 

Mentorji bi si želeli, da bi se v SUŠ in OP vključevali učenci, nadarjeni na 

vodstvenem in socialnem področju. Zanje namreč velja, da so samozavestni, dobro 

sprejemajo druge, so prilagodljivi, imajo močan občutek za odgovornost, dobro 

razvite komunikacijske spretnosti, smisel za načrtovanje, skupinsko dinamiko, stike 

z javnostjo…(George 1997). V ocenjevalni lestvici nadarjenih (Bezić idr 2006) pa 

so vodstvene sposobnosti poleg naštetih še: visoka pričakovanja učenca, ukvarjanje 

z moralnimi pojmi in občutljivost do pojavov kot so pravica – krivica, 

enakopravnost - podrejenost, dobro - zlo, težnja k dominiranju, sprejemanje 

preudarnih odločitev …Plowman omenja šest vidikov voditeljstva: karizmatičnost, 

intuitivnost, kreativnost, sposobnost vrednotenja, analiziranja, sodelovanja (po 

George 1997). Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli 

pa: » Voditeljsko področje se zrcali v učenčevem smislu za organizacijo kakršnih 

koli dogodkov (od skupinskega dela v razredu do izletov, zabav, športnih druženj 

ipd.). Učenec z voditeljskim talentom z lahkoto navezuje stike, je priljubljen in zna 

prepričati sošolce. Take učence sošolci radi predlagajo tudi za formalnega vodjo, 

saj znajo vzpostaviti stik tudi z odraslimi.« (Ocenjevalne … str. 6)  

 

Hannam (2001, po Wilson 2009) pa je ugotovil, da se dekleta bolj kot fantje 

vključujejo v participativne aktivnosti, in sicer v razmerju 6:4. To ugotovitev 

razlaga s tem, da dekleta bolj sprejemajo šolski etos in običaje, se bolj voljno 

podrejajo pravilom. Po raziskavah imajo dekleta tudi večji občutek pripadnosti šoli 

in večje zaupanje v učinkovitost sodelovanja v šoli (Torney – Purta idr 2003, str. 

130, 131). Vendar pa je več raziskav v različnih državah pokazalo, da se moški 

sploh bolj zanimajo za politiko kot ženske (Torney – Purta idr 2003, str. 115), 

čeprav se te razlike ponekod zmanjšujejo. Za slovenske učence je to veljalo v 40% 

in za učenke 29%. Navajajo pa tudi raziskavo, v kateri ugotavljajo, da se študentke 

bolj zanimajo za teme, kot so ekologija, mir in problematika tretjega sveta. 

Ugotavljajo, da imajo dekleta raje dobrodelne dejavnosti kot pa politične (prav tam, 

str. 125).  

 

Tako smo naleteli na nasprotujoče si trditve. Tudi življenje potrjuje nekatere od 

teh: v politki je več moških kot žensk, čeprav v šolskem obdobju participira več 
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deklet. Se torej v šoli bolj posvečamo populaciji, ki je v odraslem obdobju manj 

aktivna? Drži pa tudi, da v nevladnih organizacijah prevladujejo ženske. So to 

morda tista aktivna dekleta v šoli?   

 

Če drži, da so aktivna v participaciji predvsem dekleta, ki sprejemajo pravila šole 

in so bolj prilagodljiva šolskemu sistemu, se moramo vprašati, ali želimo imeti 

voditelje z naštetimi značilnostmi. Ves čas pišemo o kritičnem razmišljanju kot 

vrednoti, ki je pa v nasprotju s prilagodljivostjo in brezpogojnim sprejemanjem 

pravil. Domnevamo pa, da se v OP in SUŠ v glavnem vključujejo dekleta, ki so 

nadarjena na vodstvenem in socialnem področju. 

 

2.6.3 UKINITEV PRAVILNIKA O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH 

UČENCEV V OŠ  

 
Avtorji navajajo različne razloge za ukinitev Pravilnika o pravicah in dolžnostih 

učencev v osnovni šole, od tega, da omejuje in celo onemogoča vzgojno delovanje 

učiteljev, do tega, da je pretirano sformaliziral in zbirokratiziral šolo.  

 

Prvi argument, ki ga bomo predstavili, izhaja iz narave demokracije same. Velik 

pomen strokovnjaki pripisujejo samemu demokratičnemu procesu, v katerem se 

starši, učitelji in učenci v šoli dogovorijo o skupnih vrednotah ter o dejavnostih, s 

katerimi jih bodo zasledovali (Kroflič 1997, str. 50 - 54; Peček Čuk in Kroflič 

2009, str. 48 - 49). Nastali dokument predstavlja namreč skupno zavezo za vse 

sodelujoče, zato je pričakovati boljšo učinkovitost v realizaciji. Kot ugotavljajo 

avtorji, »od zunaj postavljenim pravilnikom« čutimo manjšo zavezanost in 

pripadnost, kot če sodelujemo pri njihovem nastajanju (Kroflič in Peček Čuk 

2009). Pavlović meni, da: »Dogovor o pravicah in dolžnostih lahko dobro deluje, 

če sta z njimi seznanjeni in soglašata obe strani.« (1996, str. 77)  Narejen je še 

korak dalje, saj starši, učitelji in učenci soustvarjajo in sodelujejo pri nastajanju 

pravil šolskega reda in vzgojnega načrta. 
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Drugi močan argument je prevlada pravne stroke v šoli nad pedagoško, ki je 

prinesla nekaj negativnih učinkov. »Zdrava pamet« je izginila iz šol in jo 

nadomestila pravna beseda. Manj smo se pogovarjali o tem, kaj je prav in kaj 

narobe, kaj se sme in kaj ne, pač pa bolj iskali napake in pisali pritožbe zaradi 

napak v postopku. Kot ugotavlja Kroflič (2004), so reforme šolstva izhodiščne 

ideje postavile na preveč pravnoliberalni paradigmi, ki je ovirala udejanjanje v 

praksi. Tako meni tudi Medveš (2007), ki pravi, da se pravice v praksi ne 

udejanjijo zaradi formalne institucionalizacije človekovih pravic (pravnih 

postopkov). Šola se je v zadnjih letih na osnovi Pravilnika o pravicah in ...(1996, 

2004) oblikovala bolj kot formalna organizacija, ki je delovala (vzgojno ukrepala) 

na osnovi predpisov države, kar je resnično jemalo kompetence učencem, učiteljem 

in staršem in s tem zmanjševalo pedagoško in vzgojno vrednost njihovih 

prizadevanj. Odnosi so se urejali na pravniški podlagi in vse manj na človeški. 

Tako drži tudi trditev Resmana (2007), ki pravi, da preveč predpisov medsebojno 

oddaljuje učitelje, učence in starše.  

 

Toda za učinkovito vzgojno delovanje šole moramo vnesti oboje, pravne in 

pedagoške pristope. Zaradi svojih značilnosti tvorita trdno ogrodje in varne meje 

delovanja vzgojiteljev in učencev. Pravo določa meje dopustnega, z etiko 

spodbujamo razmislek o ukrepih, ki bi lahko spodbujali pro-socialno in moralno 

naravnanost posameznika (Peček Čuk in Kroflič 2009). 

  

Pričakovanja učiteljev, da bodo pravilniki zamenjali njihovo vzgojno delovanje, so 

ostala neizpolnjena. Pravilniki so namreč predstavljali le enoten pripomoček za 

vzgojno delovanje v Sloveniji. S Pravilniki o pravicah in ...(1996, 2004) se je 

uvedla pravna zaščita učencev, poenotila se je definicija prekrškov in ukrepanje ob 

kršitvah. Problemi ob izvajanju pravilnikov v praksi so nastali zaradi izvajanja 

pravne logike na eni strani in zmanjšane vloge pedagoške na drugi.  

 

Vzgojni učinki so po mnenju Krofliča (2004) primarno odvisni od osebnega stika z 

vrednotami in doživetja življenjskih vrednot v skupnosti in šele sekundarno od 

uradnega kurikuluma. V demokratični šolski skupnosti, v kateri potekajo procesi 

oblikovanja skupnosti (tudi preko SUŠ in OP), Kroflič in Peček Čuk štejeta 
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oblikovanje take skupnosti med najpomembnejši vzgojne dejavnike (Kroflič 2002, 

2004; Peček Čuk in Kroflič, 2009).  Zato se moramo resno vprašati, kaj ukinitev 

Pravilnika o pravicah in...(2004) pomeni za obe obliki organiziranosti učencev. 

Strokovnjaki na področju šolstva predpostavljajo, da učitelji, vodstva, mentorji že 

dobro poznajo različne oblike organiziranosti, namen, način dela z učenci, da imajo 

širok spekter znanj s tega področja, da lahko sami oblikujejo način oblikovanja 

demokratičnih državljanov. Kje so potrebna znanja in veščine pridobili? Vse, kar 

znajo in vedo, se je oblikovalo na podlagi njihovih lastnih izkušenj. Pravilnik 

o…(2004) je v nekem smislu pomenil priročnik, podajal je smernice za delo.   

 

Spremenjen in posodobljen Zakon o osnovni šoli (2007) je s svojo uveljavitvijo 

ukinil veljavnost Pravilnika o pravicah in ...(2004) ter v načrtovanje vzgojnega 

delovanja vključil vse tri pomembne udeležence vzgojno izobraževalnega procesa: 

učence, starše in učitelje, ki se dogovorijo o vrednotah, ciljih, vzgojnih dejavnostih 

in med drugim tudi o organiziranosti učencev v šoli. Kako so bili uspešni, kaže 

kratka raziskava na spletu, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju. 

2.6.4 SPREMEMBE NA VZGOJNEM PODROČJU OD 2008 DALJE 

 

Po ukinitvi Pravilnika o pravicah ...(2004) je njegovo vlogo prevzel vzgojni načrt 

šole s pravili šolskega reda, kar določa Zakon o osnovni šoli (2007) v 60. d in 60. e 

členu.  

 

S tem je šola pridobila avtonomnost, ki je pomemben kazalnik kakovosti šole in 

demokratičnega urejanja medsebojnih odnosov na šoli (Kovač 2008).  

 

Kroflič (2007) ugotavlja, da je vzgojo potrebno načrtovati iz pravnega in 

pedagoškega vidika. Pravni izhaja iz Deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi, 

da šola nima primarne pravice vzgajati otrok. Le-ta pripada staršem, ki morajo biti 

vnaprej seznanjeni z vzgojnimi pristopi šole, da lahko izbirajo med njimi. Drugi 

razlog je pedagoški. Množico vzgojnih dejavnikov moramo povezati v sklenjeno 

celoto, ki teži k vnaprej opredeljenim vzgojnim vrednotam, kajti če tega ne 
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storimo, bodo njihovo mesto zasedle naključne partikularne ideologije v obliki 

učiteljevih nereflektiranih stališč, stereotipov (prav tam). 

 

S tega vidika je vzgojni načrt s pravili šolskega reda unikatni dokument posamezne 

šole. Zanimiva pa je predvsem vloga organiziranosti učencev po novi zakonodaji, 

kjer naj bi bila participacija učencev razvidna iz samega postopka oblikovanja 

dokumentov in iz vsebine dokumentov.  

 

Izhodišče vzgojnega delovanja predstavljajo cilji, zapisani v 2. členu Zakona o 

osnovni šoli (2007), vrednote ter vizija šole, ki jih oblikujejo starši, učenci in 

učitelji šole. Naslednji korak predstavlja razmislek o dejavnostih, s katerimi 

poskušamo doseči zastavljene cilje, dogovorjene vrednote in zasledovati zapisano 

vizijo. V tem koraku je potrebno upoštevati tudi v Ustavi zapisano načelo laičnosti 

javne šole, da se prepreči vdor ideoloških interesov.  

 

Pravila šolskega reda so nadgradnja vzgojnega načrta šole. Med drugim (60. e člen 

1. odstavek) vsebuje: dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in 

ravnanja, vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil in organiziranost učencev. 

Učenci so omenjeni kot enakovredni partner med pripravljalci obeh dokumentov, 

vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, zato naj bi načelo aktivnega sodelovanja 

učencev upoštevali že pri pripravi obeh dokumentov.  

 

Zakon o osnovni šoli (2007) ne predpisuje oblik organiziranosti učencev, razen 

oddelčnih skupnosti. Vsaka šola se sama lahko odloči, kako se bodo učenci 

organizirali in katere naloge bodo opravljale. Pravilnik o... (2004) je šolam ponujal 

osnovo, podlago, izhodišče, pripomoček za delovanje organizacij učencev, sedaj na 

tem področju vlada popolna avtonomija.  

 

Zanimalo nas je, kako so zastopane oblike organiziranosti v Pravilih šolskega reda. 

Na spletnih straneh osnovnih šol smo 15. avgusta 2009 preleteli takrat objavljena 

Pravila šolskega reda ter ugotovili naslednje: 

 15 šol od 70 (ki so že imele objavljena Pravila šolskega reda) v svojem 

dokumentu ne omenja oblik organiziranosti učencev 
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 2 šoli pod organiziranost učencev opisujeta rediteljstvo in dolžnosti rediteljev 

 1 šola pod organiziranostjo učencev razume organizacijo učnih oddelkov in 

skupin 

 2 šoli imata poleg organiziranosti učencev v oddelkih omenjeno 

organiziranost v OP (in nič SUŠ) 

 5 šol omenja organiziranost učencev v oddelkih in v SUŠ, naloge OP so 

vključile med naloge SUŠ 

 1 šola je zamenjala poimenovanje organizacij SUŠ in OP med seboj ter njune 

naloge 

 1 šola je uvedla novo poimenovanje OP, in sicer zbor šolske skupnosti 

 2 šoli sta iz organizacij učencev izločili najmlajše (1. razred) 

 večina šol je bolj ali manj dobesedno prepisala 4. – 8. člen Pravilnika o 

pravicah in ...(2004). 

 

Že po hitrem pregledu ugotavljamo, da so šole izkoristile avtonomijo in se po lastni 

presoji odločile v vzgojni načrt umestiti organiziranosti učencev ali pa so morda 

nanjo pozabile. Zanimivo bi bilo raziskati, ali je bilo uresničeno načelo aktivnega 

sodelovanja učencev pri pripravi vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. Kako je 

dejansko potekalo oblikovanje obeh dokumentov: kdo so bili člani projektne 

skupine, kako so sodelovali posamezni člani, starši, učenci in učitelji, kaj so 

prispevali…Samo poimenovanje organiziranosti učencev pa najbrž ni tako 

pomembno kot to, da obstaja in deluje.  

 

Aktivno sodelovanje pri pripravi obeh dokumentov je del učenja v demokratični 

šoli. Že samo sodelovanje pri pripravi obeh dokumentov predstavlja vzgojno 

dejavnost kot pravita Peček Čuk in Kroflič: »Načrtovanje in izvajanje vzgojnega 

načrta je osrednja vzgojna dejavnost šole kot celote.« ( 2009, str. 48) 

K temu nas zavezujejo izhodišča, ki jih predstavljajo dokumenti: Konvencija o 

otrokovih pravicah (2002), Bela knjiga (1995), Izhodišča kurikularne prenove 

(1996) in Zakon o osnovni šoli (2007). 
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2.7 ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UČENCEV PO SVETU 

 
Učenci so po evropskih državah različno organizirani. Raziskava državljanske 

vzgoje v Evropi iz leta 2005 se je dotaknila tudi organiziranosti učencev v šolah. 

2.7.1 POIMENOVANJE OBLIK ORGANIZIRANOSTI UČENCEV 

 

Oblike organiziranosti učencev so zamenjale nekaj poimenovanj, zato včasih okoli 

le – teh vlada nekaj zmede. Poimenovanje skupnost učencev šole (SUŠ) je v rabi 

od leta 2004, ko je postala obvezna, prej je od leta 1959 obstajalo poimenovanje 

šolska skupnost. Šolska skupnost je po takratni zakonodaji (po 1959) imela enako 

vlogo, kot jo je kasneje imel otroški parlament od 1990 dalje. Parlament (SSKJ 

1994, str. 820) pomeni zakonodajno, predstavniško telo, sestavljeno iz 

predstavnikov političnih strank, zato bi se morali vprašati, ali je naziv ustrezen za 

učence. Pri nas se učenci ne grupirajo po politični pripadnosti, kot je to običajno na 

primer v Veliki Britaniji (Hewitt 2006, Mock elections), ko učenci izrazijo 

politično pripadnost določeni stranki in izdelajo program v skladu z njenimi 

vrednotami. Drugi pomislek je v zvezi z zakonodajnostjo, saj OP ne sprejema 

zakonov. V raziskavi o učenju državljanstva v Evropi v letih 2004/05 največkrat 

naletimo na izraz school council, manjkrat pa na izraz youth parliament. Definicije 

šolskega sveta (angl. school council), ki jih najdemo na spletu, so naslednje: Je 

demokratično izvoljena skupina učencev, ki predstavlja svoje vrstnike in jim 

omogoča partnerstvo v vzgoji in izobraževanju, omogoča pozitiven prispevek v 

šolsko okolje in običaje (School councils UK 2010). In še ena: Je skupina učencev, 

izvoljena zato, da predstavlja poglede vseh učencev in da poskuša izboljšati 

njihovo šolo (CBBC Newsround... 2010). 

2.7.2 ORGANIZIRANOST UČENCEV V EVROPI 

 
Zakonodaje vseh evropskih držav priporočajo odločevalna in posvetovalna šolska 

telesa (predstavniki, šolski parlament, svet učencev), na različnih organizacijskih 

ravneh (na ravni razreda, generacije, celotne šole, mesta, občine, regije, države) in 

z različno stopnjo vključenosti (od formalno posvetovalne vloge do dejavnega 

sodelovanja v procesu odločanja) (v Državljanska … 2005).  
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Tabela 4: Oblike sodelovanja učencev šoli v Evropi (Državljanska ….  2005) 
 

 
 
OBLIKE PARTICIPACIJE 
UČENCEV V ŠOLI 

 
V EVROPI 

33 DRŽAV – 100% 

 
Primarno 

izobraževanje 

 
Sekundarno 

izobraževanje 
predstavniki učencev 
oddelka, generacije 

 
20          (60,6%)

 
29          (87,8%) 

svet učencev ali šolski 
parlament, ki predstavlja 
interese šole kot celote 

 
 

17          (51,5%)

 
 
27          (81,8%) 

 
 

Iz publikacije Struktura evropskih izobraževalnih sistemov (The structure of the 

European … 2009) na spletni strani EURYDICE lahko razberemo značilnosti 

primarnega in sekundarnega izobraževanja ter starost vključenih učencev. 

Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja učencem 

zagotavlja začetno osnovno izobraževanje. Starost ob vpisu je od 5 do 7 let. 

Izobraževanje traja od 4 do 6 let. V Nemčiji primarno izobraževanje poteka od 6. 

do 10. leta starosti, v Belgiji od 6. do 12. leta starosti, v Franciji in Italiji od 6. do 

11. leta.  

Nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja pomeni drugi del 

obveznega izobraževanja. V splošnem je namenjeno izpopolnjevanju temeljnih 

veščin in znanja ter pripravljanju na vseživljenjsko izobraževanje. V Nemčiji traja 

od 10. – 16. leta, v Belgiji od 12. – 14. leta, v Franciji od 11. do 15, v Italiji od 11 

do 14. leta..   

Višje sekundarno izobraževanje se začne po koncu osnovnega izobraževanja 

oziroma obveznega izbraževanja in je splošno ali strokovno. 

 

Ker je starost učencev, vključenih v primarno in kasneje v sekundarno 

izobraževanje, zelo različna, je pravzaprav težko primerjati oblike organiziranosti 

učencev v posameznih državah. Iz tabele razberemo, da v večini držav, kjer je 

potekala raziskava, vključujejo učence v formalne šolske organe, pogosteje starejše 

učence kot mlajše. V Sloveniji učenci volijo predsednike razreda, imajo 

predstavnike v šolskem parlamentu, povezujejo se pa tudi na nacionalnem nivoju.  
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Spodnja slika prikazuje uradna priporočila šolskih ministrstev posameznih 

evropskih držav.  

 
Slika 4: Uradna priporočila v zvezi z vključevanjem učencev v formalne šolske organe; 

primarno in sekundarno izobraževanje, 2004/2005 (v Državljanska …, str. 38) 

 
Belgija (francosko govoreča skupnost): Volitve delegatov razredov so zelo 

razširjene v sekundarnem izobraževanju (12 – 18 let). V nekaterih okoliščinah 

lahko svet šole bodisi stalno bodisi občasno vključuje učence delegate iz 

primarnega izobraževanja (6 – 12 let). 

Belgija (flamsko govoreča skupnost): V primarnem izobraževanju (6 – 12 let) 

mora šola ustanoviti svet učencev, če tako zahteva vsaj 10 % učencev v starosti od 

11 do 13 let. V sekundarnem izobraževanju (12 – 18 let)  je svet učencev obvezen v 

vseh primerih. 

Danska: Če ima šola peti razred ali višje razrede, imajo učenci pravico oblikovati 

svet učencev. Člani sveta so lahko učenci iz vseh letnikov. V obvezno šolanje so 

vključeni od 6 leta naprej z dobo 10 let. 

Nemčija: Priporočilo za primarne šole (otroci v starosti od 6 do 10 let) se zavzema 

za pripravo učencev za delo in naloge sodelovanja na šoli. Sekundarno šolanje traja 

od 10. – 16. leta. 

Španija: Učenci lahko sodelujejo pri delu šolskega sveta od tretjega leta obveznega 

šolanja naprej. Od tretje stopnje osnovnega šolanja (peto leto) pa lahko sodelujejo 

pod pogoji, ki jih določijo izobraževalne oblasti. Primarno izobraževanje traja od 6. 

do 12. leta, sekundarno pa od 12. do 16. leta. 

Finska: O volitvah predstavnikov razredov oziroma razrednih svetov ni 

nacionalnih priporočil. Vendar lahko interna ureditev šole določa postopke za 
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volitve t. i. razrednih predsednikov. V višjem sekundarnem izobraževanju je 

ustanavljanje svetov učencev in sodelovanje učencev v svetu šole urejeno z 

zakonom. Drugače je v osnovnem šolstvu (primarna in nižja sekundarna stopnja), 

ker so ustanovitelji šol (občine) samostojni. Obvezno šolanje traja od 7. do 16. leta. 

Združeno kraljestvo (Anglija): V skladu z aktom o vodenju šol (School 

Governance Regulation) iz leta 2003 lahko organi upravljanja šol vključijo učence 

kot t. i. pridružene člane. Zveza angleških učencev sekundarnega izobraževanja je 

bila ustanovljena februarja 2005. Primarno izobraževanje traja od 5. – 11. leta, 

sekundarno pa od 11. do 16. leta. 

Islandija: Predstavniki učencev oziroma razredni sveti oziroma sveti letnikov 

obstajajo le v nižjem sekundarnem izobraževanju. V svetih šole pa učenci 

sodelujejo na višji sekundarni stopnji. Obvezno izobraževanje traja od 6. – 16. leta. 

Norveška: Vsak razred primarne šole ima običajno svoj svet, ki ga sestavljajo vsi 

učenci razreda (6 – 12 let). Vsaka primarna šola ima svet učencev, v katerem so po 

en predstavnik razreda za stopnje od 5 do 7 in od 8 do 10. V višji sekundarni šoli 

(13 – 16 let) je v svetu učencev navadno po en predstavnik na vsakih 20 učencev 

šole.  

 

Dve evropski državi (Slovenija in Norveška) imata delo svetov razredov (oddelčnih 

skupnosti) določeni v kurikulu, Slovenija 0,5 ure na teden, Norveška pa 95 ur od 8. 

do 10. razreda. Večstopenjski sistem predstavništva učencev, od predstavnikov 

učencev na razredni ravni pa do nacionalnega predstavništva, obstajajo v Sloveniji, 

Avstriji in Nemčiji (Državljanska … 2005).  

 

S sodelovanjem v organih vodenja šole (šolski sveti, odbori) učenci lahko 

pomagajo pri urejanju različnih stvari iz vsakdanjega življenja, na primer (prav 

tam, str. 39): 

• prispevajo k življenju na šoli nasploh (odločajo o šolskih pravilih, prevozu, 

uniformah ali jedilniku šolske kuhinje) 

• priprava kurikula šole in izražanje mnenja učencev o kurikularnih ciljih, 

vsebinah in zahtevah 

• sodelujejo z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni 

• spodbujajo pozitivno ravnanje in preprečujejo trpinčenje in rasizem 
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• urejajo disciplinske težave in obravnavajo učence, ki imajo vedenjske težave 

• urejajo in izdajajo šolski časopis 

• organizirajo kulturne projekte, izobraževalne in športne dejavnosti (pod 

nadzorstvom šole) 

 

Nekatere države (Belgija – nemško govoreča skupnost, Češka, Italija, Islandija) 

poročajo, da je učence in učitelje težko pritegniti k delu sveta učencev in sveta šole. 

To je prisotno tam, kjer so sveti le priporočeni, niso pa obvezni ali pa še ne tako 

dolgo uveljavljeni. V takih primerih je vzpostavitev predstavništva učencev 

odvisna od dobre volje ravnatelja ali predanosti posameznih učiteljev (prav tam).  

2.8 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

 
SUŠ in OP sta pomembna elementa, preko katerih zasledujemo vzgojno 

izobraževalne cilje, dolgoročno pa učenca pripravljamo na aktivno vlogo 

državljana.  

 

Kot vidimo, so od nekdaj obstajale oblike organiziranosti učencev, v katerih so bili 

učenci soudeleženi v delu in življenju skupnosti, različna so le njihova 

poimenovanja. Razlike so tudi v ciljih vzgoje in v pristopih. V zgodnejšem obdobju 

(v obdobju socializma) je bil cilj vzgojiti samoupravne socialistične osebnosti, ki 

so nereflektirano sledile vrednotnemu sistemu socialistične družbe. Danes si 

prizadevamo vzgojiti enakopravne in aktivne državljane v svobodi, strpnosti ter 

solidarnosti (Gutmann 2001; Kroflič 2004). Manjša raziskava na spletu objavljenih 

pravil šolskega reda kaže na to, da še vedno vsi ne vemo, kaj je organiziranost 

otrok in se ne zavedamo vzgojnega pomena uveljavljanja le te v šoli. Tukaj lahko 

potegnemo vzporednico s samoupravljanjem, o katerem so zakonodajalci zapisali, 

da mora biti metoda in vsebina dela, potem lahko upamo na uspešno aktivno 

sodelovanje članov družbe. 

 

Soudeležba učencev v šoli je bila zakonsko predpisana od 1959 in do 2009. Po 

osamosvojitvi Slovenije je naše vzgojno delovanje usmerjala Konvencija o 

otrokovih pravicah (2002), ki je vodila strokovnjake pri pripravi Bele knjige 
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(1995), Izhodiščih kurikularne prenove (1996), Zakona o osnovni šoli (1996) in 

Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (1996). Pravilnik o ... 

(1996), ki nas je med leti 1996 in 2009 zavezoval k obvezni organiziranosti OP, 

med leti 2004 in 2009 pa tudi SUŠ, je natačno predpisoval naloge, ki jih obe obliki 

organiziranosti tudi opravljata.  

 

V prvih 15-letih po osamosvojitvi (po 1991) je bil poudarek na participaciji 

učencev zaradi zaveze do Konvencije o otrokovih pravicah (2002) in zaradi 

uveljavljanja njihovih pravic preko organizacij učencev v šoli, kar je poudarjal 

Pravilnik o pravicah in ... (2004). Nekaj let po osamosvojitvi, ko smo kot mlada 

država postavljali temelje demokracije, se je začelo intenzivno premlevanje 

vprašanj o vzgoji, o ciljih in vrednotah, hkrati pa se je začel poudarjati tudi razlog 

za podporo participacije, za pripravo učencev na aktivno vlogo državljanstva.  

 

 Učenca poskušamo opremiti s potrebnimi znanji in veščinami in usmeriti njegov 

razvoj v smeri aktivne in kritično razmišljujoče osebe, ki bo odgovorno in moralno 

soustvarjala demokratično skupnost. Z vidika transformacijskega pristopa 

spremembe na osebnem nivoju povzročajo spremembe na družbenem in obratno. 

Vzgoja v demokratični družbi ni enostaven prenos - transmisija znanja, veščin in 

vrednot, pač pa zelo kompleksen proces. Demokratično družbo naj bi oblikovali 

samostojni, odgovorni, moralni posamezniki z razvitimi kognitivnimi, afektivnimi 

in družbenimi kompetencami. Teoretiki poudarjajo pozitivne učinke soudeležbe 

učencev, torej izboljšanja discipline, učnega uspeha, medsebojne povezanosti, 

izboljšave okolja, pouka… (Gogala 2005; Vidmar 1978; Strmčnik 1978; 

Sergiovanni 1994; Kroflič 2002; Resman 2005; Kovač 2008). 

 

Participacija učencev je metoda, ki po raziskavah omogoča doseganje ciljev, tako 

kratkoročnih kot dolgoročnih. Kratkoročni se nanašajo na šolske izboljšave,  

dolgoročni pa na aktivno državljanstvo. V letih po osamosvojitvi Slovenije smo 

dobro napredovali na področju znanja, slabše na področju razvoja veščin (Torney – 

Purta idr 2003). Slovenski učenci nimajo občutka, da bi lahko učinkovito prispevali 

k izboljšavam v šoli in k reševanju težav, prav tako zaznavajo manj odprto 

razredno klimo za diskusijo ter podpovprečno angažiranost v državljanskem 
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smislu, kar kaže, da jih v procese odločanja ne vključujemo dovolj. Ravno 

vključevanje, konkretna udeležba, pa zagotavlja razvoj veščin in spretnosti, 

potrebnih za življenje v demokratični skupnosti (Kroflič 1997; Gutmann 2001; 

Torney – Purta 2003; Law 2006). Znanje in veščine so podlaga za oblikovanje 

stališč in vrednot, kar predstavlja najtežji del vzgoje, saj jih ne moremo enostavno 

prenesti na mlajši rod (Kroflič in Peček Čuk 2009). Učitelj naj bi z veliko mero 

občutka, znanja in uporabo različnih metod podprl učenčevo gradnjo vrednostnega 

sistema.  

 

Raziskovali smo značilnosti demokratične šolske klime, ki dejansko omogoča 

razvoj kompetenc demokratičnega državljana. Jasne in enoznačne definicije 

demokratične šole ni. V preteklosti so razvijali različne modele demokratičnih šol 

oziroma skupnosti, ki so pokazale pozitivne in negativne učinke. Nekateri avtorji 

(kot npr Law 2006; Devjak idr 2007; Kovač Šebart in Krek 2007; Gril 2010) 

zagotavljajo, da učenci lahko napredujejo le, če so učitelji hierarhično nad njimi, 

saj so odgovorni za učence in za njihovo znanje, za njihovo varnost in razvoj. Pri 

svojem delu učitelji izhajajo iz človekovih pravic in zakonodaje in zato naj jasno 

postavijo meje dovoljenega. Učitelji spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja, 

refleksije in svobodnega odločanja učencev o stvareh, kjer lahko le ti nosijo 

posledice svojih odločitev. Učenci morajo spoznati šolo kot pravni prostor in ob 

nespoštovanju pravil tudi posledične sankcije. Zato šola lahko prakticira 

demokracijo na sestankih razrednih skupnosti, SUŠ, OP in pri interesnih 

dejavnostih, prav tako tudi pri vzgojno izobraževalnem procesu, pri načrtovanju in 

izvajanju. Po drugi strani pa naj bodo šole skupnosti, ki so pravične, skrbne, 

solidarne, inkluzivne in interkulturno naravnane, take, ki pomenijo vmesni prostor 

med zasebnostjo in javnostjo in posamezniku predstavljajo varno okolje, v katerem 

je lahko uspešen (Kroflič 2008b, po Peček Čuk in Kroflič 2009; Peček Čuk in 

Lesar 2009). 

 

Pozitivne učinke participacije lahko pričakujemo le, če so učenci resnično 

vključeni v življenje in delo skupnosti. Hartova lestev (po Fletcher 2005, 2008) 

predstavlja osem stopenj vključenosti, od najnižje, ki pomeni manipulacijo 

učiteljev z učenci, do najvišje, ki predstavlja partnerstvo med njimi. Posamezne 
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stopnje nam lahko predstavljajo merilo in kriterije za evalvacijo o vključenosti 

učencev. 

 

Učinkovito participacijo v demokratični skupnosti podpira ustrezno vodenje 

oziroma mentorstvo. Učitelji z leti napredujejo v rutiniziranih spretnostih, 

sposobnostih situacijskega zaznavanja, v povezovanju racionalnega in intuitivnega 

ravnanja (Valenčič Zuljan 2001). Vendar pa leta delovne dobe sama po sebi ne 

prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju, saj so raziskave (Javornik Krečič 2006) 

pokazale na pomembnost kakovostnih izkušenj. Mentorji, ne glede na stopnjo 

profesionalnega razvoja, na kateri se nahajajo, lahko napredujejo v kolegialnem 

profesionalizmu in sodelovalni kulturi (Fullan in Hargreaves 2000; Marentič 

Požarnik 2000). Od mentorjev se pričakuje zelo veliko: od poznavanja vseh 

aktualnih tem, ustreznih metod dela in pristopov s predstavniki, koordiniranja dela 

med razredniki in predstavniki, priprave napotkov za delo v oddelkih... Timsko 

delo mentorjev na isti šoli delo posameznikom olajša, hkrati pa podpira njihov 

profesionalni razvoj. 

 

Za bolj učinkovito delovanje SUŠ in OP in zaradi večjega uspeha pričakovanih 

rezultatov na vzgojno izobraževalnem področju moramo poznati razliko med 

obema. SUŠ sestavljajo predstavniki posameznih oddelkov. Na osnovi letnega 

načrta, ki ga sestavijo na začetku šolskega leta, skrbijo za šolo kot skupnost. OP 

sestavljajo predstavniki učencev, izbrani iz SUŠ. OP je bolj politično naravnava 

organiziranost učencev, saj obravnava predloge učencev, oblikuje sklepe in jih 

posreduje na svet šole, svet staršev in na učiteljski zbor.  

 

V Evropi (Državljanska vzgoja … 2005) ima svet oddelka (razredne ure ali 

oddelčne skupnosti) poleg Slovenije predpisano zakonodajo samo Norveška, 

organiziranost učencev v svetih šol ali parlamentih pa ima približno polovica držav 

v primarnem izobraževanju in malo nad 80% v sekundarnem izobraževanju. V 

Sloveniji potekajo OP delegatsko vse od šole do najvišje, nacionalne ravni, ki 

poveže učence iz vse Slovenije.  
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V Sloveniji smo imeli participacijo učencev preko SUŠ in OP zakonsko dobro 

podprto in to že več kot pol stoletja. Skozi celotno obdobje pa teoretiki in praktiki 

ugotavljajo, da se le te v praksi ne uresničuje tako, kot je zapisano v teoriji. Namen 

naše naloge je ugotoviti, kako se je aplicirala leta 2007. 
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3.0 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Naloge SUŠ in OP so bile natančneje opredeljene v Pravilniku o ... (6. in 7. čl, 

2004). Z raziskavo želimo ugotoviti, kako zapisane naloge opravljajo v praksi. 

Celovitih raziskav o delovanju SUŠ in OP ni, zasledimo lahko le analizo 

posameznih vprašanj, največkrat v okviru raziskav o državljanski vzgoji. 

3.1.1 NAMEN RAZISKAVE 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, katere naloge opravljata in katere veščine 

razvijata SUŠ in OP. Delni cilji naloge pa so ugotoviti: 

 ali obstajajo razlike med predstavniki učencev glede na spol, starost, okolje in 

splošni učni uspeh v pogledih na delovanje SUŠ in OP 

 ali obstajajo razlike med učitelji mentorji glede na spol, delovno dobo, delovno 

mesto, delovno okolje in število let mentorstva v pogledih na delovanje SUŠ in OP 

 ali se delovanje SUŠ in OP z vidika mentorjev in predstavnikov učencev razlikuje 

3.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE: 

Raziskovalne hipoteze temeljijo na domnevi, da se stališča o delovanju SUŠ in OP 

znotraj skupine mentorjev, znotraj skupine učencev ter med učenci in mentorji 

razlikujejo.  

H 1: Stališča učencev se o delovanju SUŠ in OP glede na spol, starost, okolje in 

splošni učni uspeh statistično pomembno razlikujejo. 

H 2: Stališča učiteljev mentorjev se o delovanju SUŠ in OP glede na spol, delovno 

dobo, delovno mesto, delovno okolje in število let mentorstva statistično 

pomembno razlikujejo. 

H 3: Stališča mentorjev in učencev o delovanju SUŠ in OP se statistično 

pomembno razlikujejo. 

3.2 METODOLOGIJA 

3.2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo eksplikativno eksperimentalno metodo. 
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3.2.2 OPIS VZORCA  

V raziskavo je vključenih 120 učencev – predstavnikov šolskih OP slovenskih 

osnovnih šol, po eden iz šole, običajno predsedniki šolskih parlamentov. 

Predstavniki OP so hkrati tudi člani SUŠ, saj je OP izvršilni organ SUŠ in člane OP 

izvolijo izmed članov SUŠ. V nalogi bomo uporabljali besedi predstavniki učencev 

ali učenci, nanašata pa se na predsednike šolskih OP. Anketiranih je tudi 109 

mentorjev z različnih koncev Slovenije. V šolskem letu 2007 je delovalo 792 

osnovnih šol (vir: SURS), kar pomeni, da vzorec ob predpostavki, da sta v vsaki 

šoli en mentor in en predsednik OP, zajema 12,6% vseh mentorjev in 15,2% vseh 

predstavnikov šolskih parlamentov v Sloveniji. 

 

3.2.2.1 OPIS VZORCA UČENCEV – PREDSTAVNIKOV 

OZIROMA PREDSEDNIKOV OP V OSNOVNIH ŠOLAH 

 

Vzorec predsednikov OP osnovnih šol po spolu predstavlja 69,5% deklic (82 

učenk) in 30,5% dečkov (36 učencev). Prevladujejo torej predsednice, ki jih je 

enkrat več kot predsednikov.  

 
ZASTOPANOST V OTROŠKEM PARLAMENTU PO SPOLU

69%

31%

DEKLETA FANTJE  
 

Graf 1: Zastopanost predstavnikov v OP po spolu 

 

Predsedniki šol obiskujejo višje razrede v osnovni šoli, največ jih je iz 9. razreda, 

to je 70,9% (83 učencev), 23,1% iz 8. razreda (27 učencev), 5,1% iz 7. razreda (6 

učencev) in en učenec iz 6. razreda. Ta podatek je logičen, saj predsedovanje in 

vodenje zahtevata zrelost, znanje in veščine, kar v večji meri pripisujemo starejšim 

učencem. 
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ZASTOPANOST PREDSTAVNIKOV V OTROŠKEM 
PARLAMENTU PO RAZREDIH

71%

23%

5% 1%

9.r
8.r
7.r
6.r

 
 

Graf 2: Zastopanost predstavnikov v OP po razredih 

 

53,4% predsednikov je starih 15 let (63 učencev), 1,7% (2 učenca) je starih 16 let, 

36,4% (43 učencev) je starih 14 let, 7,5% (9 učencev) je starih 13 let in 0,8% (1 

učenec) je star 12 let. Mlajše smo združili v skupino od 12 do 14 let, starejše pa v 

skupino 15 in 16-letnikov. Med osnovnošolskimi predsedniki je največ 14 oziroma 

15-letnikov. Povprečna starost predsednikov je 14,5 let.  

 
ZASTOPANOST PREDSTAVNIKOV V OTROŠKEM 

PARLAMENTU  PO STAROSTI

2%

53%36%

8%

1%

16 LET
15 LET
14 LET
13 LET
12 LET

 
 

Graf 3: Zastopanost predstavnikov v OP po starosti 

 

Približno polovica predsednikov OP, zajetih v vzorec, prihaja iz vaškega (49,1% 

ali 57 učencev) in polovica iz mestnega okolja (50,9% ali 59 učencev).  

Kar 80,2% (93 učencev) predsednikov je po uspehu odličnjakov, 17,2% (20 

učencev) je prav dobrih in 2,6% (3 učenci) je dobrih.  

V vzorcu prevladujejo deklice najvišjih razredov osnovne šole, večinoma odličnih 

po uspehu. Prihajajo iz mestnega in vaškega okolja. 
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3.2.2.2 OPIS VZORCA MENTORJEV OP V OSNOVNIH ŠOLAH 
 

Med mentorji izrazito prevladujejo ženske, saj vzorec predstavlja 95,3% (102) 

mentoric in le 4,7% (5) mentorjev. Tudi sicer v pedagoškem poklicu prevladujejo 

ženske. Analiza po spolu je torej nesmiselna, saj v vzorcu nastopa le 5 mentorjev 

moškega spola. 

Delovna doba mentorjev je v razponu od 1 do 35 let. Povprečna delovna doba je 

13,2 let. 
Tabela 5: Delovna doba mentorjev – delitev po Hubermanovem modelu 

 
Delovna doba v letih Število % 

1 - 3 13 12 
4 - 6 22 20 
7 - 18 36 34 

19 – 30  32 30 
31 - 40 4 4 
Skupaj 107 100 

 
Iz preglednice razberemo, da po letih delovne dobe (po Hubermanovem modelu)  

prevladujejo stabilizirani, aktivni učitelji, s celostnim pogledom na pouk, intuitivni, 

ki znajo predvideti posledice svojih ravnanj in znajo analizirati in premišljeno 

delovati. Njihovo delo je preplet rutine in refleksije, ki omogočata nadaljnji 

profesionalni in osebnostni razvoj. 79% mentorjev predstavlja učitelje, ki naj bi bili 

v fazi uspešnih učiteljev oziroma ekspertov.  

Za empirično raziskavo smo učitelje po delovni dobi strnili v tri skupine (do 5 let, 

od 6 do 19 let in nad 20 let), da smo dobili enako velike skupine, veljavne za 

primerjavo med seboj. 
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Graf 4: Mentorji in število let mentorstva OP 
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Iz grafa št. 4 razberemo, da je večina anketirancev mlajših po številu let 

mentorstva, saj 66,6% vseh učiteljev opravlja mentorstvo 4 leta ali manj. Dobra 

tretjina (33,3%) anketirancev pa so mentorji učencev od 5 do 16 let. Zaradi 

veljavnosti skupin smo mentorje po dolžini let mentorstva razdelili v tri približno 

enako velike skupine, in sicer: 36 mentorjev v skupino mentorstva do 2 leti, 31 

mentorjev v skupino mentorstva 3 – 4 leta in 34 mentorjev v skupino mentorstva 5 

let in več. 

 

Ugotavljamo, da so mentorji po dolžini delovne dobe že izkušeni. Kar nekajkrat pa 

je v praksi bilo slišati, da so mentorstvo dobili novinci ob nastopu službe, »za 

povrh«. To kaže na ne preveč zaželen položaj mentorstva OP v šoli in 

omalovažujoč pogled na participacijo otrok v družbi. Verjetno pa je večina 

mentorjev samoiniciativno sprejela mentorstvo in s svojo mladostjo in idejami 

dobro vodijo OP in so učencem zaradi svojih let bližje. Natančnejše razlage ni, 

verjetno bi jo dobili, če bi anketirance vprašali, zakaj in kako so se odločili za 

mentorstvo OP. Podobno situacijo smo zasledili v starejši literaturi (Strmčnik 

1978), kjer beremo, da so odgovornost za delo s pionirji prepuščali navadno novim, 

mladim in pedagoško neizkušenim delavcem. Zato so se mentorji SUŠ in OP 

prepogosto in prehitro menjavali. Teze, da novinci velikokrat prevzamejo 

mentorstvo, naša raziskava torej ni potrdila, nasprotno, največ mentorjev (64%) 

ima delovno dobo nad 7 let. 

 

Več kot polovica mentorjev, to je 61,1% (66) prihaja iz šol vaškega okolja, 38,9%, 

(to je 42) mentorjev pa iz šol, ki se nahajajo v mestnem okolju.  

 

Delovno okolje mentorjev je določeno tudi z velikostjo šole. Šole so glede na 

število otrok različno velike. Imajo od 40 do 900 otrok. Povprečno število otrok na 

šolah, iz katerih prihajajo predsedniki, zajeti v vzorec, je 387 učencev. Šole smo po 

velikosti združevali tako, da smo dobili približno enako velike razrede za nadaljnjo 

analizo, da je bila le-ta veljavna. Naslednja tabela predstavlja velikosti šol in 

okolja, iz katerih prihajajo mentorji:  
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Tabela 6: Velikost šol, iz katerih prihajajo mentorji 
 

          Velikost šole (št. učencev) Število     % 
 

Vaško 
 

Mestno 
Do 299 (1 oddelčna) 31 29,6 25 

(81%) 
6 

(19%) 
300 – 400 (2 oddelčna) 34 31,5 21 

(62%) 
13 

(38%) 
401 in več (3 oddelčna in več) 42 38,9 20 

(48%) 
22 

(52%) 
skupaj 107 100 66 41 

 

Pearsonov  χ2 (χ2 = 8,231; n = 107; df = 2; p = 0,016) kaže na pomembno 

ugotovitev, da je v mestnem okolju več večjih šol kot v vaškem. 

 

Skoraj polovica, to je 45,4% (49 mentorjev) je na delovnem mestu svetovalne 

službe. Med učitelji prevladujejo učitelji predmetne stopnje, to je 30,6% (33 

mentorjev), 12% (to je 13 mentorjev) je učiteljev razredne stopnje in enako število 

je mentorjev, ki opravljajo druga dela. To so morda učitelji v podaljšanem bivanju, 

v jutranjem varstvu, učitelji, ki nudijo dodatno strokovno pomoč ali knjižničarji. 

 

DELOVNO MESTO MENTORJEV

12%

31%

45%

12%

RAZREDNI POUK
PREDMETNI POUK
SVETOVALNO DELO
DRUGO

 
 

Graf 5: Delovno mesto mentorjev 

 
Delovna mesta smo združili v dve skupini, in sicer v eno skupino učitelje, v drugo 

pa svetovalne delavce, skupina učiteljev razrednega pouka (13 mentorjev) pa bi 

bila za primerjavo in veljavne zaključke premajhna. Tudi Lokošek (2003) 

ugotavlja, da je mentor OP in SUŠ največkrat svetovalni delavec. 

 

70,1% učiteljev (75) je mentorjev obema oblikama organiziranosti učencev, OP 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 114

in SUŠ. V manjšini so šole, kjer si mentorstvo OP in SUŠ delijo. 20,6% učiteljev 

(22) je mentorjev samo OP, 9,3% (10) učiteljev je mentorjev samo SUŠ. Drugi dve 

skupini sta premajhni, da bi lahko delali veljavne zaključke o razlikah med 

mentorji o delovanju SUŠ in OP glede na mentorstvo eni ali obema. Ta podatek 

vodi k pomembni ugotovitvi. Mentorstvo OP in SUŠ je zelo zahtevno in v 

teoretičnem delu smo ugotovili, da je uspešnejše, če si v timskem delu mentorji 

razdelijo področja dela ali skupine otrok po starosti. Sklepamo, da timsko delo, kot 

je ugotavljal Resman (2005), v praksi še ni dovolj vpeljano. 

 

Na dobri polovici šol (52,8%, to je 57 šol) deluje le en mentor, v 32 šolah (29,6%) 

si mentorstvo delita 2 učitelja, v 14 šolah (13%) so mentorji trije, v 5 šolah (4,6%) 

pa so mentorji 4 ali jih je celo več. Verjetno so tisti, ki so navajali več mentorjev, 

kot mentorje navedli razrednike oddelkov. 

 

Vzorec mentorjev predstavljajo ženske, iz vaškega in mestnega okolja, iz različno 

velikih šol po številu učencev, z delovno dobo do 10 let in nekaj let (do 4 leta) 

mentorstva. Zanimiva je tudi ugotovitev, da glede na delovno mesto, ki ga 

zasedajo, prevladujejo svetovalne delavke. Dobra polovica anketiranih mentorjev 

dela sama, ne v timu. Večina anketirancev (70,1%) prevzema mentorstvo OP in 

SUŠ hkrati. 

3.2.3 MERSKI INSTRUMENTI 

 
V raziskavi smo uporabili dva merska instrumenta, ki sem ju, avtorica, sestavila 

sama. Vprašalnika sta enaka, vendar namenjena različnima skupinama (mentorjem 

- priloga 1 in predsednikom šolskih parlamentov - priloga 2), ki smo ju je želeli 

primerjati med seboj.  

 

Najprej je bila opravljena pilotska raziskava na manjšem vzorcu učencev (67 

učencev) in mentorjev (30 učiteljev) in na osnovi tega smo vprašalnika popravili in 

dopolnili. Nekaj trditev smo izločili in prekodirali odprta vprašanja.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov:  
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 A - osnovni namen SUŠ in OP  

Nanizanih je 7 trditev o namenu obeh oblik organiziranosti. Anketiranci so označili 

stopnjo strinjanja s trditvami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam).  

 B - postopek volitve predsednika OP, v katerega smo zajeli nekaj osnovnih 

postopkov demokratičnih volitev. Anketiranci so med 12 aktivnostmi obkljukali 

(da, ne) tiste, ki jih izvajajo v zvezi z volitvami predsednika šolskega otroškega 

parlamenta.  

 C - delovanje SUŠ pomeni opravljanje nalog SUŠ, ki smo jih zapisali na 

osnovi 6. člena Pravilnika o pravicah in ... (2004) in druge. 11 nalog je prepisanih 

iz Pravilnika o ... (2004), 6 je dodanih po avtoričinem lastnem preudarku iz prakse 

s SUŠ. Anketiranci so označili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na 

delovanje SUŠ od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) glede na 

to, katere od nalog opravljajo na šoli. 

 D - veščine, ki jih razvijajo pri SUŠ. Zapisali smo 7 veščin in anketiranci so 

označili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na razvijanje veščin v SUŠ od 

1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) glede na to, katere veščine 

dejansko razvijajo pri SUŠ. 

 E - delovanje OP pomeni opravljanje nalog, ki smo jih zapisali na osnovi 8. 

člena Pravilnika o ... (2004). Anketiranci so v 9 trditvah označili stopnjo strinjanja 

o nalogah OP od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Označili so 

torej naloge, ki jih opravljajo v šolskem OP. 

 F - veščine, ki jih razvijajo pri OP. Anketiranci so označili stopnjo 

strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na razvijanje veščin glede na to, katere veščine 

dejansko razvijajo s sodelovanjem v OP. 

 

Neodvisne spremenljivke predstavljajo podatke o mentorjih in predstavnikih, in to 

so: 

• spol, starost, okolje šole (vaško, mestno) in splošni uspeh predstavnikov - 

predsednikov šolskih parlamentov 

• spol, delovna doba, delovno mesto, okolje šole (vaško, mestno) mentorjev, 

število let mentorstva, število mentorjev na šoli, mentorstvo eni od oblik 

organiziranosti ali obema  
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MERSKE KARAKTERISTIKE INSTRUMENTOV 

 

Veljavnost vprašalnika je izražena z odstotkom pojasnjene variance, ki je bila za 

učence 23,209%, za učitelje pa 24,607%, za celoto pa 23,430%. Odstotek 

veljavnosti je ustrezen in zato lahko zaupamo rezultatom. 

Zanesljivost vprašalnika (Crombach alfa) meri za učence 0,913, za  učitelje 0,919,  

za celoto pa 0,916.  

            3.2.4 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 

 
Po opravljeni pilotski raziskavi smo vprašalnike razdelili na nacionalnem 

parlamentu v Državnem zboru marca 2007 učencem – predsednikom otroških 

parlamentov osnovnih šol in njihovim mentorjem. Dobili smo 63 izpolnjenih 

vprašalnikov od učencev in le 34 izpolnjenih vprašalnikov od mentorjev. Vzorec 

mentorjev je bil premajhen, saj se jih nacionalnega parlamenta lahko udeleži veliko 

manj kot otrok. Zato smo po redni in po elektronski pošti razposlali vprašalnike z 

dopisi na šole, ki na nacionalni parlament niso poslale svojih predstavnikov. Tako 

smo drugi del vzorca (57 izpolnjenih vprašalnikov od učencev in 75 od mentorjev) 

pridobili po redni in po elektronski pošti. Seznam sodelujočih šol smo pridobili na 

Zvezi prijateljev mladine Slovenije in tako zagotovili, da so vprašalnike reševali le 

anketiranci, ki niso bili na nacionalnem otroškem parlamentu. Anketiranje je 

potekalo spomladi 2007.  

 

3.2.5 OBDELAVA PODATKOV 

 
Pregledali smo 109 anketnih vprašalnikov, ki so jih rešili mentorji šolskih otroških 

parlamentov in 120 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili predstavniki šolskih 

otroških parlamentov. Odgovore smo vnesli v preglednici, ločeno za mentorje in za 

predstavnike. Zbrane podatke smo obdelali z računalniškim statističnim 

programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 
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Uporabili smo: 

 deskriptivno analizo, da smo dobili opisne statistike spremenljivk: numerus 

ali število, aritmetična sredina, minimalna in maksimalna vrednost, 

standardni odklon 

 faktorsko analizo za izračun veljavnosti  

 koeficient Crombach alfa za izračun zanesljivosti instrumenta 

 t- test, analizo variance, hi-kvadrat za ugotavljanje razlik med posameznimi 

vzorci in spremenljivkami  ter Bonferronijev post hoc test za ugotavljanje 

razlik med več skupinami  

 

Simboli, ki so uporabljeni v tabelah in prikazih, so naslednji: 

x  - aritmetična sredina 

SD – standardna deviacija, standardni odklon ali varianca 

n – število 

Df – stopnja prostosti 

t , F – vrednost  

p – stopnja tveganja 

χ2 - Pearsonov hi kvadrat 

 

Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja p = 0,05. Rezultate smo 

prikazali v tabelah in grafih.  

 

Prikazali smo le statistično značilne razlike med posameznimi skupinami 

anketirancev, saj je bilo podatkov preveč in bi predstavitev vseh zelo povečala 

obseg naloge. Pomembne za našo raziskavo pa so le razlike, ki predstavljajo 

izhodišče za predloge in spremembe. 
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4.0 REZULTATI, INTERPRETACIJA IN 

PREVERJANJE HIPOTEZ 

 
Rezultate raziskave bomo predstavili v šestih poglavjih:  

• osnovni namen SUŠ in OP 

• postopek volitve predsednika OP 

• delovanje SUŠ 

• veščine, ki jih razvijajo pri SUŠ 

• delovanje OP 

• veščine, ki jih učenci razvijajo pri OP 

 

Vsako poglavje bomo razdelili na tri podpoglavja: 

• v prvem podpoglavju vsakega poglavja bomo predstavili rezultate anket 

predstavnikov učencev. Ugotavljali bomo, ali med učenci obstajajo razlike 

v stališčih o SUŠ in OP ter ali obstajajo razlike v delovanju SUŠ in OP kot 

jih vidijo predstavniki glede na spol, starost, okolje in splošni učni uspeh in 

tako testirali prvo hipotezo  

• v drugem podpoglavju vsakega poglavja bomo predstavili rezultate anket 

mentorjev. V tem delu bomo testirali drugo hipotezo, ki pravi, da se stališča 

mentorjev o SUŠ in OP ter delovanje SUŠ in OP kot ju vidijo mentorji, 

glede na spol, delovno dobo, delovno mesto, delovno okolje in število let 

mentorstva statistično značilno razlikujejo  

• v tretjem podpoglavju vsakega poglavja bo sledila primerjava med 

predstavniki učencev in mentorji. Preverjali bomo tretjo hipotezo, ki pravi, 

da se stališča mentorjev in učencev o delovanju SUŠ in OP statistično 

pomembno razlikujejo. 

 

Šest poglavij bomo torej razdelili na tri podpoglavja in v vsakem posebej 

predstavili rezultate, analizo in interpretacijo. Sledilo bo preverjanje hipotez in 

povzetek ugotovitev.  
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4.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

4.1.1 SKLOP A: OSNOVNI NAMEN SUŠ IN OP 

4.1.1.1 UČENCI O NAMENU SUŠ IN OP 
 

Prvi del vprašalnika vsebuje 7 trditev o namenu OP in SUŠ. Zanimalo nas je, 

kakšna stališča imajo učenci o osnovnem namenu obeh oblik organiziranosti. Ali 

razumejo OP in SUŠ kot priložnost za: 

 seznanjanje s svojimi pravicami in dolžnostmi in njihovo uresničevanje preko 

OP in SUŠ 

 oblikovanje skupnosti 

 usposabljanje za življenje v demokraciji. 

Zanimalo nas je tudi, kako pomembno se jim zdi delovanje OP na različnih nivojih, 

na šolskem, občinskem, regijskem, nacionalnem. 

Anketiranci so označili stopnjo strinjanja s trditvami od 1 (sploh se ne strinjam) do 

5 (popolnoma se strinjam).  

 
Tabela 7: Stališča učencev o namenu OP in SUŠ 

 
Trditev  

n 
Stopnja strinjanja (%) x  SD 

1 2 3 4 5 
S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjamo na sestankih SUŠ. 120 0,8 6,7 12,5 64,2 15,8 3,88 0,784 

S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjamo na zasedanjih šolskega OP. 120 1,7 11,7 16,7 57,5 12,5 3,68 0,900 

Osnovna vloga SUŠ je oblikovanje 
skupnosti in medsebojno povezovanje vseh 
na šoli. 

120 0,0 4,2 11,7 55,8 28,3 4,08 0,751 

Osnovna vloga SUŠ je uresničevanje pravic 
in dolžnosti učencev. 117 2,6 9,4 17,9 46,2 23,9 3,79 0,996 

Učenci se preko SUŠ usposabljamo za 
življenje v demokraciji. 115 1,7 10,4 20,0 50,4 17,4 3,71 0,934 

Delovanje šolskega parlamenta je enako 
pomembno kot delovanje občinskega, 
regijskega, nacionalnega parlamenta. 

119 8,4 14,3 11,8 32,8 32,8 3,67 1,296 

Učenci se preko OP usposabljamo za 
življenje v demokraciji. 119 2,5 6,7 10,1 50,4 30,3 3,99 0,952 

Z vsemi trditvami so se učenci v veliki meri strinjali, saj se srednja vrednost giblje 

med 3,67 in 4,08. Najvišje strinjanje (84,1% učencev) in najbolj soglasno 

(standardni odklon 0,751) hkrati je izraženo v trditvi, osnovna vloga SUŠ je 
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oblikovanje skupnosti in medsebojno povezovanje vseh na šoli. Na drugem mestu je 

po stopnji strinjanja (80,7% učencev) trditev, učenci se preko OP usposabljamo za 

življenje v demokraciji.  

V prvem sklopu so se najmanj (pa čeprav se je strinjalo s trditvijo več kot pol 

učencev, to je 65,6% učencev) strinjali (povprečna vrednost 3,67) in so bili najmanj 

enotni (standardni odklon 1,296) v trditvi, delovanje šolskega parlamenta je enako 

pomembno kot delovanje občinskega, regijskega, nacionalnega parlamenta.  

Največ učencev torej razume osnovni namen SUŠ v medsebojnem povezovanju 

vseh na šoli in oblikovanju skupnosti. Pravilnik o pravicah ... (2004) je šolo po 

mnenju nekaterih oblikoval v organizacijo s pravnimi postopki. Predpisoval je OP, 

preko katerega so učenci uresničevali svoje pravice, interese in dolžnosti. Z letom 

2004 so Pravilniki o pravicah...obvezali šole k ustanovitvi SUŠ in s tem vnesli 

organiziranost, ki je razrahljala zgolj pravniško šolo v bolj pedagoško, ker so se 

učenci začeli med seboj povezovati, sodelovati… Večina učencev je izrazilo (10% 

več), da se s pravicami in dolžnostmi bolj seznanjajo na sestankih SUŠ kot na OP. 

Sestanki SUŠ so bolj pogosti kot zasedanja OP in verjetno na njih obravnavajo 

tekočo problematiko. Druga razlaga, ki se navezuje na to stališče, pa je, da so se 

učenci na zasedanjih OP bolj posvečali določenim nacionalnim temam, česar ne 

razumejo kot seznanjanje s svojimi pravicami in dolžnostmi. 

Osnovni namen OP večina učencev razume kot usposabljanje za demokracijo (s 

tem se strinja 80,7%). S pravicami in dolžnostmi se učenci po njihovem mnenju 

manj seznanjajo na zasedanjih OP kot na zasedanjih SUŠ (razlika je 10%). V 

prvem sklopu so se najmanj strinjali in si bili najmanj enotni v trditvi, da je 

delovanje šolskega parlamenta enako pomembno kot delovanje občinskega, 

regijskega, nacionalnega parlamenta, čeprav se še vedno dve tretjini učencev 

strinja, da je otroški parlament ne glede na nivo vsak enako pomemben. To lahko 

pojasnimo s tem, da v nekaterih šolah vso energijo posvetijo obravnavi nacionalne 

teme in potem z zasedanji OP za tekoče šolsko leto zaključijo, ponekod pa odpirajo 

in obravnavajo tudi teme iz življenja šole.  

Statistično značilnih razlik med predstavniki glede na spol, starost, okolje in 

uspeh v stališčih o osnovni nalogi SUŠ in OP nismo ugotovili.  
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4.1.1.2 MENTORJI O NAMENU SUŠ IN OP 
 

Z vsemi trditvami so se mentorji v veliki meri strinjali, saj se srednja vrednost 

giblje med 3,64 in 4,27. 
 

Tabela 8: Stališča mentorjev o namenu SUŠ in OP 

 
Trditev n Stopnja strinjanja (%) x  SD 

1 2 3 4 5 
S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjajo na sestankih SUŠ. 107 4,7 7,5 12,1 58,9 16,8 3,76 0,979 

S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjajo na zasedanjih šolskega 
OP. 

108 0,9 19,4 15,7 50,0 13,9 
 

3,56 
 

0,988 

Osnovna vloga SUŠ je oblikovanje 
skupnosti in medsebojno 
povezovanje vseh na šoli. 

106 0,0 3,8 1,9 57,5 36,8 
 

4,27 
 

0,684 

Osnovna vloga SUŠ je uresničevanje 
pravic in dolžnosti učencev. 106 2,8 17,0 17,0 39,6 23,6  

3,64 
 

1,106 
Učenci se preko SUŠ usposabljajo za 
življenje v demokraciji. 107 0,9 2,8 7,5 53,3 35,5  

4,20 
 

0,770 
Delovanje šolskega parlamenta je 
enako pomembno kot delovanje 
občinskega, regijskega, nacionalnega 
parlamenta. 

106 0,0 4,7 10,4 43,4 41,5 

 
 

4,22 

 
 

0,817 

Učenci se preko OP usposabljajo za 
življenje v demokraciji. 105 1,0 2,9 4,8 51,4 40,0  

4,27 
 

0,763 
Najbolj so se strinjali (povprečna vrednost 4,27) in zelo soglasno (standardni 

odklon 0,684 in 0,763) z dvema trditvama, to sta, da je osnovni namen SUŠ 

oblikovanje skupnosti in medsebojno povezovanje vseh ter da se preko OP 

usposabljajo za življenje v demokraciji. Nadalje so se mentorji večinoma strinjali, 

da je delovanje OP na vseh nivojih enako pomembno (povprečna vrednost 4,22) in 

da se tudi preko SUŠ usposabljamo za življenje v demokraciji (povprečna vrednost 

4,20). Najmanj so se strinjali s trditvami, da se učenci na zasedanjih OP seznanjajo 

s pravicami in dolžnostmi (povprečna vrednost 3,56), da je osnovna naloga SUŠ 

uresničevanje pravic in dolžnosti (povprečna vrednost 3,64) in da se s pravicami in 

dolžnostmi seznanjajo na sestankih SUŠ (povprečna vrednost 3,76). Vse tri trditve 

vsebujejo besede pravice in dolžnosti.  

94,3 % mentorjev torej razume osnovni namen SUŠ v oblikovanju skupnosti in 

medsebojnem povezovanju vseh na šoli. Večina mentorjev meni, da je osnovna 

naloga SUŠ v usposabljanju za življenje v demokraciji (88,8%). Večina, vendar 

manj kot prej,  se jih tudi strinja (75,7%), da se na sestankih SUŠ učenci seznanjajo 
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s pravicami in dolžnostmi. Če se učenci na sestankih ne usposabljajo s pravicami in 

dolžnostmi, težko rečemo, da se usposabljajo za demokracijo. Demokracija namreč 

izhaja iz pravic, s katerimi moramo učence seznanjati. Zakaj učencev ne 

seznanjamo z njihovimi pravicami? Morda smo preslabo poznali Pravilnik o ... 

(2004), kot je v svojih raziskavah ugotavljala tudi Horvatova (2000). Morda sami 

nismo bili dovolj poučeni o pravicah? Smo se počutili ogrožene v svoji 

strokovnosti? 

Večina mentorjev se je strinjala (povprečna vrednost 4,27), da je osnovni namen 

OP usposabljanje učencev za demokracijo. 91,4% se jih strinja, da je namen OP 

usposabljajanje za življenje v demokraciji. 84,9% mentorjem se zdi pomembno 

zasedanje OP na vseh nivojih, od šolskega do nacionalnega. Zanimivo pa je, da je 

petina mentorjev izjavilo nestrinjanje (20,3%), da se na zasedanjih OP učenci 

seznanjajo s svojimi pravicami in dolžnostmi. Glede na to, da je v času raziskave še 

veljal Pravilnik o pravicah ... (2004) in bi ga mentorji morali zelo dobro poznati, je 

težko interpretirati, zakaj petina mentorjev meni, da naloga OP ni v uresničevanju 

pravic in dolžnosti učencev. Nižje strinjanje mentorjev z izjavami, povezanimi z 

delovanjem  obeh oblik organiziranosti s pravicami in dolžnostmi, lahko pojasnimo 

z zmotnim splošno razširjenim mnenjem o tem, da imajo otroci samo pravice 

(podobno Horvat 2000). Prepičanja so se močno zakoreninila z neustrezno vpeljavo 

Pravilnika o pravicah ... (2004), pretirano formalno institucionalizacijo človekovih 

pravic v šoli, ki je ovirala vzgojno delovanje (Kroflič 2004; Medveš 2007; Resman 

2007). 

 

V spodnji tabeli so predstavljene statistično značilne razlike v stališčih o osnovnem 

namenu SUŠ in OP med mentorji glede na delovno mesto in velikost šole: 
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Tabela 9: Statistično značilne razlike v stališčih mentorjev o osnovnem namenu SUŠ  

 

Spremenljivka 

Razlike 
glede 
na... Skupine  

 
n Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
 
Predstavniki se 
preko SUŠ 
usposabljajo za 
življenje v 
demokraciji. 

 
delovno 
mesto 

 
učitelji 

 
45

0,0 0,0 4,4 51,1 44,4

 
4,4 

 
0,58 

 
 

92 

 
 

2,405 

 
 

0,018
svetovalni 
delavci 

 
49 2,0 6,1 8,2 55,1 28,6

 
4,02

 
0,901 

velikost 
šole po 

št. 
učencev

do 299  31 3,2 0,0 12,9 54,8 29,0 4,06 0,854  
2 

 
3,234 

 
0,043

300 – 400  33 0,0 6,1 9,1 60,6 24,2 4,03 0,770 

401 in več 42 0,0 2,4 2,4 45,2 50,0 4,43 0,668 
 

 Statistično značilna razlika (p = 0,018) je med mentorji glede na delovno mesto pri 

stališču, predstavniki se preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji.  

95,5% učiteljev se strinja s stališčem, da se učenci preko SUŠ usposabljajo za 

življenje v demokraciji, medtem ko se s tem strinja 83,7% svetovalnih delavcev. 

8,1% svetovalnih delavcev se s tem sploh ne strinja.  

 

 Statistično značilna razlika (p = 0,043) je med mentorji glede na velikost šole pri 

stališču, predstavniki se preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji.  

V večjih šolah (nad 401 učencev) 95,2% mentorjev delo s SUŠ vidi kot priložnost 

za državljansko vzgojo, medtem ko se na manjših šolah (do 299 učencev) s tem 

strinja 83,8% mentorjev. 

Statistično značilnih razlik v stališčih mentorjev o osnovnih nalogah SUŠ in 

OP glede na delovno dobo in število let mentorstva ni. 

 

4.1.1.3 MENTORJI IN UČENCI O NAMENU SUŠ IN OP - 

PRIMERJAVA 

 

V 4 od 7 trditev so se stališča mentorjev in stališča učencev razhajala. Statistično 

značilne razlike smo opazili v naslednjih stališčih: 
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Tabela 10: Statistično značilne razlike med mentorji in učenci v stališčih o osnovnih namenih 

SUŠ in OP 

 

Spremenljivke Skupine  

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
Osnovna vloga SUŠ 
je oblikovanje 
skupnosti in 
medsebojno 
povezovanje vseh na 
šoli. 

 
učenci 

 
120 0,0 4,2 11,7 55,8 28,3 

 
4,08 

 
0,751 

 
 

224 

 
 

-1,981

 
 

0,049 
 
mentorji 

 
 

106 
0,0 3,8 1,9 57,5 36,8 

 
 

4,27 

 
 

0,684 

Učenci se preko SUŠ 
usposabljajo za 
življenje v 
demokraciji. 

učenci 115 
1,7 10,4 20,0 50,4 17,4

 
3,71 

 
0,934 

 
216,9 

 
-4,216

 
0,000

mentorji 107 
0,9 2,8 7,5 53,3 35,5

4,20 0,770 

Delovanje šolskega 
parlamenta je enako 
pomembno kot 
delovanje 
občinskega, 
regijskega in 
nacionalnega. 

učenci 119 8,4 14,3 11,8 32,8 32,8 3,67 1,296  
 

201,6 

 
 

-3,813

 
 

0,000 
 
 
 
mentorji 

 
 
 
 

106 

 
 
 
 

0,0 4,7 10,4 43,4 41,5

 
 
 
 

4,22 

 
 
 
 

0,817 

Učenci se preko OP 
usposabljajo za 
življenje v 
demokraciji. 

učenci 119 2,5 6,7 10,1 50,4 30,3 3,99 0,952  
222 

 
-2,365

 
0,019 

mentorji 
 

105 1,0 2,9 4,8 51,4 40,0

 
4,27 

 
0,763 

 
 osnovna vloga SUŠ je oblikovanje skupnosti in medsebojno povezovanje vseh 

na šoli (p = 0,049)  

Več mentorjev kot učencev razume osnovno vlogo SUŠ kot oblikovanje skupnosti 

in povezovanje vseh na šoli, kar lahko razumemo kot kratkoročni cilj in dolgoročno 

pripravo na demokratično življenje. Takšno razumevanje je izkazalo 94,3%, 

mentorjev, enako je izjavilo le 84,1% učencev. 

 

 Učenci se preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji (p = 0,000)  

20% učencev ne ve, ali se preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji in 

12,1% učencev se ne strinja z izjavo, da je osnovni namen SUŠ usposabljanje za 

demokracijo. 

 

 delovanje šolskega parlamenta je enako pomembno kot delovanje občinskega, 

regijskega in nacionalnega (p = 0,000)  

84,9% mentorjev je prepričanih, da so zasedanja OP na vseh ravneh enako 

pomembna. Predstavniki učencev so očitno mnenja, da so nekateri nivoji 
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pomembnejši, saj se jih 22,7% ni strinjalo z zapisano izjavo. Če bi hoteli dobiti 

podrobnejšo obrazložitev, bi morali povprašati, na katerem nivoju so pomembnejši 

(rangiranje) in zakaj. Po prejšnjih raziskavah (Lokošek 2003) velja, da so očitno 

pomembnejši nacionalni, saj v vseh šolah obravnavajo določeno nacionalno temo. 

 

 učenci se preko OP usposabljajo za življenje v demokraciji (p = 0,019)  

Mentorji razumejo delovanje OP bolj kot pripravo na življenje v demokraciji, 

predstavniki učencev pa manj. Morda učencem ne obrazložimo njihove funkcije 

dovolj natančno, morda jim ne damo teže in moči, ki jim pripadata. Vsi 

predstavniki v OP torej ne čutijo  svojega delovanja kot pripravo na demokratično 

življenje, kar lahko razumemo. Učenci pač ne uvidijo, da je to, kot tudi vse ostalo 

učenje, priprava na življenje.  

 

V vseh primerih ugotavljamo, da mentorji bolj kot predstavniki učencev poznajo 

osnovni namen obstoja oblik organiziranosti učencev. Predvidevamo, da so učenci 

premalo seznanjeni z namenom OP in SUŠ. Morda ju tudi ne doživljajo kot 

demokratični skupnosti, v kateri bi demokratično participirali.  

 

4.1.2 SKLOP B: POSTOPEK VOLITEV PREDSEDNIKA OP 

4.1.2.1 UČENCI O VOLITVAH 
 

Naslednji del vprašalnika sprašuje o postopkih volitev predsednika OP. Nanizali 

smo nekaj osnovnih postopkov demokratičnih volitev. Anketiranci so med 12 

aktivnostmi obkljukali (da, ne) tiste, ki jih izvajajo v zvezi z volitvami predsednika 

šolskega otroškega parlamenta.  
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Tabela 11: Učenci o aktivnostih, ki jih izvajajo ob volitvah 

 
Aktivnosti Da (v %) Ne (v %) Skupaj (v %) 

Obvestimo vse učence o začetku volilne kampanje. 47,0 53,0 100 
Predsedniški kandidati se sami javijo. 50,9 49,1 100 
Predsedniškega kandidata določi mentor. 29,6 70,4 100 
Kandidati se javno predstavijo (plakat, po ozvočenju, 
osebno…). 

26,5 73,5 100 

Kandidati vsem učencem predstavijo svoj program (za 
kaj se zavzemajo). 

33,9 66,1 100 

Ustanovimo volilno komisijo. 29,1 70,9 100 
Predsednika določi mentor. 19,3 80,7 100 
Predsednika volimo le učenci. 78,1 21,9 100 
Predsednika volimo tajno – z volilnimi lističi. 47,0 53,0 100 
Predsednika volimo javno - z dvigom rok. 55,7 44,3 100 
Pripravimo volišče – prostor za volitve. 18,3 81,7 100 
Javno razglasimo rezultate. 76,1 23,9 100 
 

Iz tabele takoj razberemo dve aktivnosti, ki ju po izjavah predstavnikov izvajajo v 

večini šol: 

 predsednika volijo le učenci (78,1%) 

 javno razglasijo rezultate volitev (76,1%) 

Več kot polovica učencev je še obkljukala, da: 

 predsednika javno volijo, z dvigom rok (55,7%) 

 se predsedniški kandidati sami javijo (50,9%) 

 

Na večini šol učenci sami volijo predsednika OP. Zakaj je pomembno, ali 

predsednika izvolijo le učenci ali pri volitvah sodelujejo tudi ostali delavci šole? 

Ali je prav, da volijo le učenci? Tako mnenje imajo mentorji na 76,5% šolah. Glede 

na to, da so volitve del vzgojno izobraževalnega procesa je prav, da smo učitelji 

vključeni v vzgojno izobraževalni proces, da ga načrtujemo tako, da dosegamo 

vzgojno izobraževalne cilje. Kateri vzgojno izobraževalni cilj dosegamo, če volitve 

prepustimo učencem? Avtorica zagovarja mnenje, da volijo tudi učitelji in drugi 

zaposleni, da sodelujejo v postopku pred volitvami in vodijo razpravo z učenci o 

kandidatih, o njihovih programih…Volitve na šoli so pomemben in resen dogodek, 

ki s soudeležbo odraslih pridobi na ugledu. Vsi zaposleni se vsakodnevno srečujejo 

z učenci šole in jih spoznavajo vsak s svojega vidika. Predsednik OP predstavlja 

učence cele šole, šolske skupnosti, zato je to pomembna oseba z lastnostmi vodje. 

Predstavlja vzornika vsem učencem, zato naj bo vzornik v pozitivnem smislu: z 

osebnostnimi značilnostmi,  s pozitivnim odnosm do sošolcev, vseh zaposlenih in 
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do dela v šoli. Poleg že omenjenega pa naj bo kandidat motiviran za delo v SUŠ in 

OP ter naj dobro pozna področje dela.  O kandidiranju, kandidatih, področju dela 

ter o obveznostih predsednika naj bi se z učenci pogovorili že pred kandidiranjem. 

Če učenci volijo predsednika brez predhodnega postopka – razprave in pogovora, 

lahko pride do nesoglasij, različnih ali napačnih pričakovanj predsednika OP in 

drugih: sošolcev in učiteljev. Seveda pa moramo imeti v mislih, da govorimo o 

osnovnošolski populaciji, o učencih, ki še niso izoblikovani, se še učijo, razvijajo, 

spreminjajo, lahko delajo napake. Prav tako jih naredijo tudi učenci – predsedniki 

OP, kar je razumljivo. Vsaka napaka pa je priložnost za novo učenje. 

 

Javna razglasitev rezultatov je zadnja stopnja demokratičnih volitev.  

 

Postopek volitev predsednika OP ne izpeljejo preveč demokratično in 

transparentvno na malo več kot polovici šol (55,7%), saj predsednika izvolijo 

javno, kar nasprotuje načelu svobodne opredelitve. Rezultat javnega glasovanja je 

lahko drugačen kot izid tajnega. Pri tajnem glasovanju so odsotni zunanji pritiski in 

s tem odraz resnične volje učencev. Verjetno se pri javnem glasovanju vsak ne 

odloči svobodno za kandidata, ki ustreza njemu. 

 

Vprašanje je, kako se učenci odločijo, na podlagi česa izberejo svojega kandidata. 

Kako se odločajo, če kandidati nimajo programa ali če učenci ne poznajo 

kandidatov? Šola vzgojno deluje, če že pred volitvami odpre razpravo o kandidatih, 

o njihovih programih ter vrednotah, ki jih zastopajo. 

 

Redko kje izvajajo dejavnosti, ki sicer pomenijo praktično učenje demokracije ter 

učenje in urjenje veščin. Le 47% jih je izjavilo, da so bili obveščeni o začetku 

volilne kampanje. Transparentnost dogajanja na šoli je zagotovljena, če imajo vsi 

učenci enake možnosti in vedo, kdaj in kako lahko kandidirajo. 

 

Le 26,5% učencev je izjavilo, da so se javno predstavili drugim učencem in 33,9%, 

da so predstavili svoj program. 29,1% učencev je izjavilo, da so ustanovili volilne 

komisije, 47% jih je tajno volilo, z volilnimi lističi. Najmanj učencev, to je le 

18,3%  je pritrdilo izjavi, da so v namen volitev postavili poseben prostor, volišče. 
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Demokratični postopek volitev ima svojo težo in kandidat, izvoljen po opisanem 

postopku, je že moral dokazati svojo resnost in sposobnost za opravljanje funkcije 

predsednika.  

 

Tudi kandidati, ki se javijo, se morajo o svoji kandidaturi pogovoriti najprej v svoji 

oddelčni skupnosti in v primeru podpore oddelka in razrednika vložiti svojo 

kandidaturo. Predsedovanje otroškemu parlamentu je pomembna funkcija, saj 

predstavlja šolo kot celoto. Torej lahko rečemo, da so volitve stvar vseh na šoli, 

učencev, učiteljev in ostalih zaposlenih. V skladu z demokratičnimi postopki 

zaenkrat poteka le to, da se kandidati sami javijo, kar po izjavah učencev delajo v 

50,9% anketiranih šol  in da po volitvah javno razglasijo rezultate, to je v 76,1% 

šol.  

 
Tabela 12: Statistično značilne razlike med izjavami učencev o postopku volitev predsednika 

OP 

Spremenljivke 
Razlike  
glede na... Skupine 

 
n 

Strinjanje v %
Df χ2 p da ne 

Vse učence obvestimo o 
začetku volilne kampanje. 

spol dekleta 79 53,2 46,8 1 3,905 0,048 

fantje 36 33,3 66,7 
Predsedniškega kandidata 
določi mentor. 

starost 
12 - 14 50 20,0 80,0 1 3,887 0,049 

15 - 16 65 36,9 63,1 

 
Statistično značilna razlike so:  

 med dekleti in fanti (p = 0,048) je pri prvi aktivnosti volitev predsednika 

šolskega OP, to je obvestimo vse učence o začetku volilne kampanje  

Pearsonov hi kvadrat test (χ2) kaže statistično značilno razliko med spoloma. 53,2% 

deklet pravi, da so vsi učenci šole obveščeni o začetku volilne kampanje, kar je v 

skladu z načelom participacije in transparentnosti dogajanj v demokratični šoli. 

66,7% fantov je izjavilo, da ne obvestijo vseh učencev o začetku volilne kampanje.  

Dekleta bolj pogosto kot fantje poročajo o tem, da obveščajo druge učence o 

kandidaturi in o dogajanju v zvezi z volitvami v šoli, kar potrjuje ugotovitve, da se 

dekleta bolj aktivno kot fantje vključujejo v dejavnosti v šoli (Hannam 2001, po 

Wilson 2009). Prav tako ta razlika potrjuje ugotovitve teoretikov, da so dekleta bolj 

prilagodljiva in bolj sprejemajo pravila delovanja v skupnosti.  
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  med mlajšimi in starejšimi predstavniki (p = 0,049). Razlike so v mnenju, da 

predsedniškega kandidata določi mentor. 80% mlajših in le 63,1% starejših 

predstavnikov je izjavilo, da to ne drži. 

Čeprav večina učencev nima izkušnje, da bi mentor predsednika OP kar določil, pa 

je pomembna razlika med starejšimi in mlajšimi predstavniki učencev. Starejši 

učenci (to je 36,9%) so opazili, da so mentorji kandidata kar določili. Mentor lahko 

spodbudi učence h kandidaturi, ne sme si pa vzeti pravice, da jih kar določi, saj s 

tem nasprotuje načelom pravične skupnosti (Kroflič 2008, po Peček Čuk 2009, str. 

40), v kateri razpravljajo in odločajo o skupnih zadevah v skupnosti. S kandidaturo 

pa se morajo strinjati tudi učenci.  

Statistično značilnih razlik v postopku volitev predsednika OP med učenci 

glede na okolje in splošni učni uspeh ni. 

4.1.2.2 MENTORJI O VOLITVAH  
 

O tem, kako volijo predsednika šolskega OP, smo povprašali tudi mentorje. Največ 

mentorjev je izjavilo, da v šolah samo učenci volijo predsednika (76,5%) in da po 

volitvah javno razglasijo rezultate volitev (73,5%). 
Tabela 13: Mentorji o aktivnostih, ki jih izvajajo ob volitvah 

 
Aktivnosti Da 

 (v %) 
Ne  

(v %) 
Skupaj 
(v %) 

Obvestimo vse učence o začetku volilne kampanje. 41,2 58,8 100 
Predsedniški kandidati se sami javijo. 42,6 57,4 100 
Predsedniškega kandidata določi mentor. 24,5 75,5 100 
Kandidati se javno predstavijo (plakat, po ozvočenju, 
osebno…). 

26,5 73,5 100 

Kandidati vsem učencem predstavijo svoj program (za kaj 
se zavzemajo). 

25,5 74,5 100 

Ustanovimo volilno komisijo. 37,6 62,4 100 
Predsednika določi mentor. 13,7 86,3 100 
Predsednika volijo le učenci. 76,5 23,5 100 
Predsednika volijo tajno – z volilnimi lističi. 45,5 54,5 100 
Predsednika volijo javno - z dvigom rok. 49,0 51,0 100 
Pripravimo volišče – prostor za volitve. 28,4 71,6 100 
Javno razglasimo rezultate. 73,5 26,5 100 

 

41,2% mentorjev pravi, da v šolah obvestijo vse učence o začetku volilne 

kampanje. Približno četrtina mentorjev je izjavilo, da se kandidati javno 

predstavijo, kandidati predstavijo svoj program in da pripravijo volišča. 
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Le v 26,5% šol se po izjavah mentorjev kandidati javno predstavijo in v 25,5% šol 

kandidati predstavijo svoj program. Volilni program in osebnost učencev se nam 

zdita ključna kriterija za predsednika. Zelo pomembno je, da učenci izvolijo 

pravega predstavnika in da tudi vedo, zakaj se zanj odločijo. 37,6% mentorjev je 

izjavilo, da ustanovijo volilno komisijo, le v 28,4% šol pa pripravijo tudi volišče. 

Čeprav je odstotek tistih šol, v katerih kandidata ali predsednika enostavno določijo 

mentorji, malo (13,7%), je vseeno zaskrbljujoče dejstvo, da se to sploh dogaja. To 

kaže na to, da nekateri mentorji ne prepoznajo procesa volitev kot demokratične 

participacije učencev, učenja demokratičnih postopkov in razvijanja veščin 

kandidatov. Učenci so na ta način oropani za občutek, da lahko vplivajo na 

življenje in delo v šoli, sploh na delovanje OP in SUŠ. Takšno delovanje vodi v 

razvoj pojavov, ki spodjedajo demokracijo: manipulacija, apatija, indoktrinacija, 

fatalizem. 

Več mentorjev je izjavilo, da v šolah prakticirajo javne volitve (49%) in manj tajne 

(45,5%). O pomenu tajnih volitev smo pisali v prejšnjem podpoglavju. 

Med mentorji smo o postopku volitev ugotovili naslednje razlike: 
 

Tabela 14: Statistično značilne razlike med mentorji o postopku volitev predsednika OP 

 

Spremenljivke 

Razlike  
glede 
na... Skupine  

 
 

n 

Strinjanje 
v % 

Df χ2 p da ne 
Predsednika 
volijo le 
učenci. 

 
 
 

delovno 
dobo 

do 5 let 32 90,0 10,0  
2 

 
9,098 

 
0,011 

6 – 19 let 40 82,2 17,8

20 let in več 35 59,4 40,6

Javno 
razglasijo 
rezultate. 

do 5 let 32 56,7 43,3

2 6,503 0,039 6 – 19 let 40 76,9 23,1

20 let in več 35 84,4 15,6
Vse učence 
obvestijo o 
začetku volilne 
kampanje. 

 
 
 

delovno 
mesto 

svetovalni 
delavci 

49 28,9 71,1

1 6,542 0,011 

učitelji 
46 55,8 44,2

Kandidati se 
javno 
predstavijo. 

svetovalni 
delavci 

49 15,6 84,4
1 5,341 0,021 

učitelji 46 37,2 62,8
Kandidati 
vsem učencem 
predstavijo 
svoj program 
(za kaj se 
zavzemajo). 

svetovalni 
delavci 

49 15,6 84,4

1 4,381 0,036 

učitelji 

46 34,9 65,1
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Statistično značilna razlika med mentorji po delovni dobi je v izjavi, 

 da predsednika volijo le učenci (p = 0,011). 90% mentorjev z manj let delovne 

dobe (do 5 let) pravi, da predsednika v njihovi šoli volijo le učenci, medtem ko 

ima tako prakso le 59,4% mentorjev z delovno dobo nad 20 let. 

Razlika kaže na različno razumevanje demokratične šole, postopkov volitev med 

mlajšimi in starejšimi mentorji. Več ko ima mentor delovne dobe, več je tistih, ki 

menijo, da je prav, da volijo vsi na šoli, ne samo učenci. 

 

 da javno razglasijo rezultate (p = 0,039). Le 56,7% učiteljev z manj delovne 

dobe (do 5 let) pravi, da na šoli javno razglasijo rezultate volitev, kar pravi 

84,4% mentorjev z daljšo delovno dobo (nad 20 let). 

Ker učenec predstavlja šolo, je prav, da ga izvoli cela šolska skupnost, to so učenci 

učitelji in drugi zaposleni. Učenec, ki je predsednik, naj bo učencem vzor in zgled. 

Prav je, da bi na šolah izdelali kriterije o kandidatih za predsednika OP, po katerih 

bi se tudi odločali in glasovali. 
                                                                                             

 
Statistično značilna razlika med mentorji svetovalnimi delavci in mentorji 

učitelji je v trditvi, da  

 vse učence obvestijo o začetku volilne kampanje (p = 0,011). 55,8% mentorjev 

– učiteljev pravi, da obvestijo vse učence o začetku volilne kampanje, kar pravi 

le 28,9% mentorjev – svetovalnih delavcev. 

 se kandidati javno predstavijo (p = 0,021). 37,2% mentorjev - učiteljev pravi, 

da omogočajo kandidatom, da se javno predstavijo, kar izjavlja le 15,6% 

mentorjev – svetovalnih delavcev. 

 da kandidati vsem učencem predstavijo svoj program (za kaj se zavzemajo) (p 

= 0,036). 34,9% mentorjev – učiteljev pravi, da omogočajo kandidatom, da 

vsem predstavijo svoj program, za kaj se zavzemajo, kar je izjavilo le 15,6% 

mentorjev – svetovalnih delavcev. 

 

Razlike med mentorji – učitelji in mentorji – svetovalnimi delavci so očitne. Več 

učiteljev pravi, da se bolj zavzemajo za transparentnost volitev, za demokratičnost, 

da vse obvestijo o začetku volilne kampanje, omogočajo kandidatom, da se javno 

predstavijo in da javno predstavijo svoj program. Mentorji - učitelji učencem tako 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 132

omogočajo razvijanje veščin, pridobivanje znanja in omogočajo transparentnost 

volitev. 

Statistično značilnih razlik v stališčih mentorjev o postopku volitev 

predsednika OP glede na število let mentorstva in delovno okolje ni. 

4.1.2.3 UČENCI IN MENTORJI O VOLITVAH – PRIMERJAVA 
 

Zanimalo nas je, ali glede volitev predsednika OP obstajajo razlike v izjavah 

mentorjev in predstavnikov učencev in ugotovili smo, da med njihovimi odgovori 

ni statistično značilnih razlik. 

4.1.3 SKLOP C: DELOVANJE SUŠ 
 

Naloge, ki naj bi jih opravljala SUŠ, so bile napisane v Pravilniku o pravicah in 

dolžnostih učencev v osnovni šoli, ki je veljal od leta 1996 do leta 2009. Zapisane 

naloge so predstavljale predlog, zadnja alineja pa je dopuščala možnost dogovora o 

dodatnih nalogah SUŠ. Na začetku šolskega leta SUŠ izdela letni delovni načrt, ki 

vsebuje načrtovane dejavnosti, nosilce ter termine izvedbe. 

 

V tem delu smo nanizali naloge SUŠ, 11 od navedenih je bilo iz 6. člena Pravilnika 

o pravicah in dolžnostih učencev ......(2004) in 6 dodanih po preudarku iz prakse 

avtorice. Anketiranci so označili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na 

delovanje SUŠ od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam), če so jih 

izvajali tudi sami v šoli. 
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4.1.3.1 UČENCI O DELOVANJU SUŠ 
 

Predstavniki učencev so naloge, ki jih izvajajo pri SUŠ, označili tako, kot 

predstavlja tabela. 
 

Tabela 15: Učenci o delovanju SUŠ 

 
Trditev- naloga SUŠ  

n 
Stopnja strinjanja (%)  

x  
 

SD 1 2 3 4 5 
zbira predloge in pripombe oddelčnih 
skupnosti v zvezi s programom pouka, 
dnevov dejavnosti, prireditev… 

 
119 2,5 7,6 6,7 47,9 35,3 

 
 

4,06 

 
 

0,977 
posreduje predloge na šolski otroški 
parlament 120 0,8 6,7 5,0 50,0 37,5 

4,17 0,863 

sodeluje pri načrtovanju taborov, 
ekskurzij, dnevov dejavnosti… 

 
119 16,0 31,9 22,7 20,2 9,2 

 
2,75 

 
1,216 

spremlja uresničevanje pravic in 
dolžnosti učencev (varnost, preverjanje, 
ocenjevanje, disciplina, pomoč, 
sodelovanje, svoboda, spoštovanje, 
izpolnjevanje obveznosti…) 

 
 
 
 

118 1,7 5,1 18,6 48,3 26,3 

 
 
 
 

3,92 

 
 
 
 

0,898 
o kršenju pravic in dolžnosti učencev 
obvesti učitelja, ravnatelja ali svet šole 

 
119 2,5 7,6 15,1 53,8 21,0 

 
3,83 

 
0,933 

organizira šolske prireditve in na njih 
sodelujejo 118 1,7 28,8 12,7 37,3 19,5 3,44 1,151 

sodeluje pri oblikovanju hišnega reda 119 7,6 27,7 16,8 37,0 10,9 3,16 1,172 
sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa 116 11,2 23,3 17,2 25,0 23,3 3,26 1,346 
sodeluje v šolskem odboru za šolsko 
prehrano 118 16,1 28,0 12,7 26,3 16,9 3,00 1,371 

obvešča učence o svoji dejavnosti 119 1,7 6,7 7,6 51,3 32,8 4,07 0,909 
načrtuje in organizirajo zbiralne akcije 119 6,7 23,5 12,6 34,5 22,7 3,43 1,259 
predlaga izboljšave šolskega okolja 119 5,0 5,9 17,6 44,5 26,9 3,82 1,055 
predlaga pohvale, nagrade in priznanja 
učencem 119 9,2 21,0 14,3 27,7 27,7 3,44 1,338 

izvoli predstavnike v šolski parlament 119 0,8 3,4 8,4 42,0 45,4 4,28 0,823 
dela na razvijanju pozitivnih 
medsebojnih odnosov med vsemi na šoli 117 1,7 5,1 14,5 53,8 24,8 3,95 0,869 

se povezuje z drugimi organizacijami: 
Amnesty International, UNICEF… 116 15,5 17,2 20,7 29,3 17,2 3,16 1,329 

po vsaki opravljeni dejavnosti se o delu 
temeljito pogovorimo 119 0,8 10,1 13,4 52,1 23,5 3,87 0,916 

 
Več kot polovica učencev je izjavilo, da v šolah izvajajo naslednje naloge SUŠ: 

 87,4% učencev izvoli predstavnike v šolski parlament  

 87,5% jih posreduje predloge na šolski otroški parlament  

 84,1% predstavnikov obvešča učence o svoji dejavnosti  

 83,2% predstavnikov zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s 

programom pouka, dnevov dejavnosti, prireditev  
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 78,6% predstavnikov pravi, da delajo na razvijanju pozitivnih medsebojnih 

odnosov med vsemi na šoli 

 75,6% predstavnikov se po vsaki opravljeni dejavnosti o svojem delu temeljito 

pogovori  

 74,6% jih spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev (varnost, preverjanje, 

ocenjevanje, disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…)  

 74,8% jih o kršenju pravic in dolžnosti učencev obvesti učitelja, ravnatelja ali 

svet šole  

 71,4% jih predlaga izboljšave šolskega okolja  

 57,2% jih načrtuje in organizira zbiralne akcije  

 56,8% jih organizira šolske prireditve in na njih sodeluje  

 55,4% jih predlaga pohvale, nagrade in priznanja učencem  

 

Manj kot polovica učencev je izjavilo, da izvajajo še naslednje naloge: 

 48,3% jih sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa  

 47,9% jih sodeluje pri oblikovanju hišnega reda  

 46,5% se jih povezuje z drugimi organizacijami: Amnesty International, 

UNICEF…  

 43,2% jih sodeluje v šolskem odboru za šolsko prehrano  

 29,4% jih sodeluje pri načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti  

 

Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da učenci niso prepoznali vseh nalog, ki so 

bile predlagane v Pravilniku o….(2004).  

Dogovarjanje o pravilih skupnega bivanja, to je oblikovanje hišnega reda in 

pogovor o prehrani, je zelo pomembno. 35,3% učencev je izjavilo, da še ni 

sodelovalo pri oblikovanju hišnega reda. Hišni red je v času raziskave pomenil tudi 

pravila skupnega bivanja, kar je danes s spremembami Zakona o osnovni šoli 

(2007) definirano drugače. Pravila, ki jih oblikujemo skupaj, so po mnenju 

teoretikov bolj zavezujoča in se jih držimo bolj dosledno od tistih, ki so vsiljena od 

drugih. 44,1% učencev je izjavilo, da tudi še ni imelo možnosti vplivati na šolski 

jedilnik. Morda na šoli nimajo odbora za šolsko prehrano. 
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Le malo šol sodeluje z zunanjimi institucijami, čeprav obstaja veliko možnosti 

povezovanja z nevladnimi organizacijami. Z akcijami (kot so Unicefove: posvoji 

punčko, Amnesty International: pisanje apelov, delavnice proti nasilju, učenje o 

človekovih pravicah…) gojimo strpnost, solidarnost, sočutje in odkrivamo 

različnost. Le 46,4% učencev je izjavilo, da so na en način že sodelovali z 

nevladnimi organizacijami. 

 

Še vedno večino nalog načrtujejo in izpeljejo predvsem odrasli. Torej še ne 

moremo govoriti o aktivni vlogi učencev, sploh pa ne v vseh fazah učenja: 

načrtovanje, izpeljava in evalvacija. Učenci imajo zelo malo možnosti predlagati, 

načrtovati, najdejo pa se v vlogi izvajalcev nekaj splošno znanih nalog SUŠ, ki so: 

zbiranje, posredovanje, obveščanje, manj pa načrtovanje, dajanje pobud, 

sodelovanje pri pomembnih aktivnostih, ki so povezane s hišnim redom. 

Dejavnosti, ki so jih prepoznali, so predvsem delegatske, med oddelkom do 

parlamenta in nazaj. Odrasli vodijo učence, jim dodelijo naloge, jim razložijo, 

zakaj naj jih opravijo in jih usmerjajo pri izvedbi. Podobno ugotavlja tudi Klarič 

(2003) s svojo raziskavo, kjer učenci predstavniki izražajo dvom, da bi bili njihovi 

predlogi za obravnavo v OP sploh sprejeti.  

 

Učenci večinoma nimajo vpliva na načrtovanje dnevov dejavnosti, taborov in 

ekskurzij, saj jih je le 29,4% dejalo, da sodelujejo pri načrtovanju dni dejavnosti, 

taborov in ekskurzij. 
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V spodnji tabeli predstavljamo statistično značilne razlike v izjavah učencev o 

nalogah SUŠ: 

 
Tabela 16: Statistično značilne razlike med učenci o delovanju SUŠ  

 

Spremenljivke 

Razlike  
glede 
na... Skupine  

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD  Df t / F p 1 2 3 4 5 
izdajanje 
šolskega 
časopisa 

 
okolje 

 
vaško  

 
56 16,1 28,6 16,1 23,2 16,1

 
2,95 

 
1,354 

 
110 

 
-2,356 

 
0,020 

mestno 56 7,1 17,9 19,6 25,0 30,4 3,54 1,293 
zbiranje  
predlogov 
oddelčnih 
skupnosti 

   uspeh 

odl 
 

 
92 1,1 6,5 6,5 45,7 40,2

 
4,17 

 
0,897 

 
113 

 
2,202 

 
0,030 

pdb, db 
23 

4,3 13,0 8,7 56,5 17,4
3,70 1,063 

predlaganje 
izboljšav 
šolskega 
okolja 

odl 
 

 
92 6,5 7,5 18,3 40,9 26,9

 
3,74 

 
1,132 

 
54 

 
-2,391 

 
0,020 

pdb, db 
22 

0,0 0,0 13,6 54,5 31,8
4,18 0,664 

 

 Statistično značilna razlika (p = 0,020) je med učenci iz vaškega in učenci iz 

mestnega okolja v mnenju, da SUŠ sodeluje pri izdaji šolskega časopisa.. 55,4% 

predstavnikov iz mestnega okolja je izjavilo, da SUŠ sodeluje pri izdajanju 

šolskega časopisa in le 39,3% učencev iz vaškega okolja je enakega mnenja.  

 Statistično značilna razlika (p = 0,030) med učenci po uspehu je v mnenju, da  

SUŠ zbira predloge oddelčnih skupnosti. Rezultati t-testa med skupinama odličnih in 

prav dobrih ter dobrih učencev dokazujejo statistično značilno razliko (p = 0,03) 

med njimi. 85,9% odličnih učencev zbira predloge in pripombe v oddelčnih 

skupnostih, medtem ko je odstotek prav dobrih in dobrih učencev (73,9%), ki te 

naloge opravljajo, manjši. 

 SUŠ predlaga izboljšave šolskega okolja (p = 0,02). 86,3% prav dobrih in dobrih 

učencev in le 67,8% odličnih skrbijo za šolsko okolje in pogosto predlaga izboljšave 

šolskega okolja.  

 

Primerjava zadnjih dveh ugotovitev nudi naslednji zaključek: odličnjaki delovanje 

SUŠ pogosteje razumejo v participaciji, uresničevanju pravic in dolžnosti, 

posredovanju predlogov svojih sošolcev naprej višjim organom. Učenci s prav 

dobrim in dobrim uspehom pa delovanje SUŠ pogosteje razumejo kot urejanje 

skupnosti in šolskega okolja.  
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Statistično značilnih razlik o delovanju SUŠ med učenci glede na spol in 

starost ni. 

4.1.3.2 MENTORJI O DELOVANJU SUŠ 
 

Mentorji so naloge, ki jih SUŠ opravlja, označili tako, kot prikazujemo v spodnji 

tabeli: 
Tabela 17: Mnenja mentorjev o delovanju SUŠ 

 
Trditev – naloga SUŠ  

n 
Stopnja strinjanja (%) x  SD 

1 2 3 4 5 
zbira predloge in pripombe oddelčnih 
skupnosti v zvezi s programom pouka, 
dnevov dejavnosti, prireditev… 

107 2,8 3,7 10,3 45,8 37,4 4,11 0,935 

posreduje predloge na šolski otroški 
parlament 107 0,9 4,7 6,5 52,3 35,5 4,17 0,818 

sodeluje pri načrtovanju taborov, 
ekskurzij, dnevov dejavnosti… 106 6,6 39,6 26,4 18,9 8,5 2,83 1,082 

spremlja uresničevanje pravic in 
dolžnosti učencev (varnost, preverjanje, 
ocenjevanje, disciplina, pomoč, 
sodelovanje, svoboda, spoštovanje, 
izpolnjevanje obveznosti…) 

107 0,9 3,7 10,3 63,6 21,5 4,01 0,746 

o kršenju pravic in dolžnosti učencev 
obvesti učitelja, ravnatelja ali svet šole 106 1,9 5,7 10,4 66,0 16,0 3,89 0,809 

organizira šolske prireditve in na njih 
sodelujejo 107 2,8 18,7 12,2 40,1 26,2 3,68 1,138 

sodeluje pri oblikovanju hišnega reda 107 1,9 7,5 10,3 51,4 29,0 3,98 0,931 
sodelujejo pri izdajanju šolskega 
časopisa 104 8,7 24,0 19,2 36,6 11,5 3,18 1,180 

sodeluje v šolskem odboru za šolsko 
prehrano 105 8,6 18,1 23,8 42,9 6,7 3,21 1,089 

obvešča učence o svoji dejavnosti 107 0,9 3,7 5,6 57,0 32,7 4,17 0,771 
načrtuje in organizira zbiralne akcije 107 1,9 12,2 13,1 43,9 29 3,86 1,032 
predlaga izboljšave šolskega okolja 105 1,9 2,9 2,9 62,9 29,5 4,15 0,769 
predlaga pohvale, nagrade in priznanja 
učencem 106 4,7 11,3 11,3 53,8 18,9 3,71 1,051 

izvoli predstavnike v šolski parlament 107 1,9 2,8 3,7 47,7 43,9 4,29 0,824 
dela na razvijanju pozitivnih 
medsebojnih odnosov med vsemi na 
šoli 

107 0,0 0,9 11,2 56,1 31,8 4,19 0,661 

se povezuje z drugimi organizacijami: 
Amnesty International, UNICEF… 106 8,5 17,0 18,9 39,6 16,0 3,38 1,191 

po vsaki opravljeni dejavnosti se o delu 
temeljito pogovorimo 107 0,0 0,9 14,0 55,1 30,0 4,14 0,679 

 
Več kot polovica mentorjev je izjavilo, da SUŠ opravlja naslednje naloge: 

 učenci predlagajo izboljšave šolskega okolja (92,4%) 

 učenci izvolijo predstavnike v šolski parlament  (91,6%) 

 predstavniki obveščajo učence o svoji dejavnosti (89,7%) 
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 delajo na razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov med vsemi na šoli 

(87,9%) 

 posredujejo predloge na šolski otroški parlament (87,8%) 

 po vsaki opravljeni dejavnosti se temeljito pogovorijo z učenci (85,1%) 

 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev (varnost, preverjanje, 

ocenjevanje, disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, spoštovanje, izpolnjevanje 

obveznosti…) (85,1%) 

 zbirajo predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 

dnevov dejavnosti, prireditev…(83,2%) 

 učenci o kršenju pravic in dolžnosti učencev obvestijo učitelja, ravnatelja ali 

svet šole (82%) 

 mentorjev pravi, da učenci sodelujejo pri oblikovanju hišnega reda (80,4%) 

 učenci načrtujejo in organizirajo zbiralne akcije (72,9%) 

 učenci predlagajo pohvale, nagrade in priznanja učencem (72,7%) 

 učenci organizirajo šolske prireditve in na njih sodelujejo (66,3%) 

 se povezujejo z drugimi organizacijami: Amnesty International, 

UNICEF…(55,6%) 

 

Manj kot polovica mentorjev je izjavilo, da SUŠ opravlja naslednje naloge: 

 učenci sodelujejo v šolskem odboru za šolsko prehrano (49,6%) 

 učenci sodelujejo pri izdajanju šolskega časopisa (48,1%) 

 učenci sodelujejo pri načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov 

dejavnosti…(27,4%) 

 

Po mnenju mentorjev najmanj pogosto sodelujejo pri časopisu (48,1%), pri 

načrtovanju šolske prehrane (49,6%) in pri načrtovanju dnevov dejavnosti, taborov 

in ekskurzij (le 27,4%).  

 

V spodnji tabeli predstavljamo statistično značilne razlike med skupinami 

mentorjev: 
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Tabela 18: Statistično značilne razlike med mentorji o delovanju SUŠ 

 

Spremenljivke 
Razlike  
glede na... 

Skupin
e  

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
 
 
 
SUŠ sodeluje 
v odboru za 
šolsko 
prehrano 

delovno 
dobo 

do 5 let 31 
12,9 25,8 29,0 29,0 3,2 

2,84 1,098  
2 

 
4,336 

 
0,016

6-19 let 37 8,1 18,9 27 40,5 5,4 3,16 1,068 
nad 20 
let 

35 
5,7 8,6 17,1 57,1 11,4

3,60 1,006 

leta 
mentorst
va 

do 2 
leti 
mentor
stva 

36 

11,1 19,4 27,8 36,1 5,6 

3,06 1,120  
 
2 

 
 

3,868 

 
 

0,024

3-4 leta 31 12,9 29,0 16,1 38,7 3,2 2,9 1,165 
5 let in 
več 

34 
2,9 5,9 29,4 52,9 8,8 

3,59 0,857 

SUŠ 
posreduje 
predloge na 
šolski OP 

okolje 

vaško 
 

64 0,0 1,6 6,3 48,4 43,8
4,34 0,672 

104 2,774 0,007

mestno 
 

42 2,4 9,5 7,1 57,1 23,8
 

3,9 
 

0,958 
SUŠ o 
kršenju 
pravic in 
dolžnosti 
učencev 
obvesti 
učitelja, 
ravnatelja ali 
svet šole 

vaško 

 
63 
 1,6 1,6 9,5 66,7 20,6

 
 

4,03

 
 

0,718 

74,503 2,064 0,042

mestno 

 
 
 

42 

2,4 11,9 9,5 66,7 9,5 

 
 
 

3,69

 
 
 

0,897 

SUŠ zbira 
predloge in 
pripombe 
oddelčnih 
skupnosti v 
zvezi s 
programom 
pouka, 
dnevov 
dejavnostiprir
editev 

tim 

sam 
 
 

 
57 

1,8 3,5 8,8 36,8 49,1

 
 
 

4,28

 
 
 

0,901 

 
 
 

104 

 
 
 

2,134 

 
 
 

0,035

v timu 

 
 
 
 

49 

4,1 4,1 12,2 57,1 22,4

 
 
 
 

3,90

 
 
 
 

0,941 

SUŠ sodeluje 
pri izdajanju 
šolskega 
časopisa 

 

 
sam 
 

 
55 

12,7 27,3 21,8 30,9 7,3 

 
 

2,93

 
 

1,184 

 
 

101 

 
 

-2,411

 
 

0,018
v timu 48 4,2 20,8 14,6 43,8 16,7 3,48 1,130 

leta 
mentorst
va 

do 2 
leti 
mentor
stva 

 
 

36 
16,7 22,2 25,0 30,6 5,6 

 
 

2,86

 
 

1,199 

 
 
2 

 
 

3,405 

 
 

0,037

3-4 leta 30 10,0 26,7 16,7 40,0 6,7 3,07 1,172 
5 let in 
več 

 
34 0,0 23,5 14,7 44,1 17,6

 
3,56

 
1,05 

SUŠ se 
povezuje z 
drugimi 
organizacijam

tim 

sam 
 
 
 

 
 

56 
10,7 23,2 19,6 35,7 10,7

 
 

3,13

 
 

1,207 

 
 
 

103 

 
 
 

-2,230

 
 
 

0,028
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i: Amnesty 
International, 
UNICEF… v timu 

 
 

49 6,1 10,2 18,4 44,9 20,4

 
 

3,63

 
 

1,112 

SUŠ sodeluje 
pri 
načrtovanju 
taborov, 
ekskurzij, 
dnevov 
dejavnosti… 

velikost 
šole 

do 299 
učence
v 

 
31 

3,2 29,0 19,4 32,3 16,1

 
3,29

 
1,160 

 
 
2 

 
 

5,688 

 
 

0,005
300 - 
400 

 
32 6,3 37,5 31,3 21,9 3,1 

 
2,78

 
0,975 

401 
učence
v in 
več 

 
 

42 
9,5 50,0 28,6 7,1 4,8 

 
 

2,48

 
 

0,943 

 
Statistično značilne razlike so: 

Med mentorji glede na delovno dobo v izjavi, da 

 SUŠ sodeluje v odboru za šolsko prehrano (p = 0,016). 38,7% 

mentorjev, mlajših po delovni dobi, to je do 5 let, v primerjavi s 

starejšimi kolegi, ki imajo nad 20 let delovne dobe,  pravi, da ne 

vključuje učencev v odbor za šolsko prehrano. Starejših mentorjev, ki 

pravijo, da ne vključujejo učencev v odbor za šolsko prehrano, je le 

14,3%. 

 

Med mentorji glede na leta mentorstva v izjavi, da 

 SUŠ sodeluje v odboru za šolsko prehrano (p = 0,024). 61,7% mentorjev 

z daljšim stažem mentorstva (nad 5 let) pravi, da vključujejo učence v 

odbor za šolsko prehrano. 41,9% mentorjev s krajšim stažem mentorstva 

(3, 4 leta) pravi, da ne vključujejo otrok v odbore za šolsko prehrano. 

 SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa (p = 0,037). 61,7% 

mentorjev z daljšim stažem mentorstva (nad 5 let) učence SUŠ vključuje 

v delo s šolskim časopisom. Le 36,2% mentorjev s krajšim stažem 

mentorstva vključuje učence k izdajanju šolskega časopisa. 

 

Ugotavljamo, da starejši kolegi – mentorji po delovni dobi (nad 20 let) in po letih 

mentorstva  (nad 5 let) bolj pogosto vključujejo učence predstavnike v odbor za 

šolsko prehrano ter k izdajanju šolskega časopisa kot mlajši kolegi. Verjetno si 

starejši učitelji z več izkušnjami predstavljajo pod aktivnosti za graditev skupnosti 

vse, kar se na šoli dogaja. Morda je razlog tudi v tem, da imajo starejši kolegi 

morda večji vpliv v šoli in lažje uveljavljajo svoje ideje kot mlajši. Skupnosti 
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najbrž res ne moremo graditi zgolj po predpisanih nalogah v pravilniku, ampak 

moramo sodelovati in jo ustvarjati skozi vse dejavnosti, ki potekajo v šoli in se 

tičejo učencev. Razlog, zaradi katerega  prihaja do razlike, je pa lahko tudi 

naslednji: na seminarjih so mlajši mentorji velikokrat izjavili, da so mentorstvo 

morali prevzeti, ko so se zaposlili. Ker so želeli ustvariti dober vtis na delodajalca 

(ravnatelja), so mentorstvo sprejeli, čeprav niso imeli nobenih izkušenj  na tem 

področju. Če pa je tak mentor še sam za SUŠ in OP, opravlja le določene naloge, 

tiste, ki se mu zdijo nujne. Mlad mentor je sicer po letih bližji mladim, kar lahko 

olajša njegovo delo, po drugi strani pa je v prvih letih svojega dela zelo obremenjen 

z začetniškimi težavami mladega učitelja in ne zmore opravljati veliko dodatnega 

dela. 

 

V priporočilih v knjigi Državljanska vzgoja …(2005) beremo, da naj bi učenci 

sodelovali pri pripravi šolskih jedilnikov. Prehrana je zelo pogosto prisotna na 

dnevnem redu zasedanj in v razpravah parlamentarcev. Tukaj lahko prisluhnemo 

interesom in željam otrok in ob upoštevanju normativov zdrave in uravnotežene 

prehrane skupaj oblikujemo jedilnik. 

 

Med mentorji iz vaških in mentorji iz mestnih šol v izjavi, da 

 SUŠ posreduje predloge na šolski OP (p = 0,007). 92,2% mentorjev iz 

vaških šol je izjavilo, da SUŠ posreduje predloge na OP. Iz mestnih šol je 

80,9% mentorjev, ki pravijo, da SUŠ posreduje svoje predloge na OP. 

 SUŠ o kršenju pravic in dolžnosti učencev obvesti učitelja, ravnatelja ali 

svet šole (p = 0,042). 87,3% mentorjev iz vaških šol je izjavilo, da SUŠ o 

kršenju pravic in dolžnosti učencev obvesti učitelja, ravnatelja ali svet 

šole. 76,2% mentorjev iz mestnih šol je izjavilo, da o kršenju pravic in 

dolžnosti učencev SUŠ obvesti učitelja, ravnatelja ali svet šole.  

V vaških šolah po izjavah mentorjev pogosteje predloge oblikujejo v SUŠ in jih 

posredujejo OP, to je višjemu organu v obravnavo. Torej predstavniki bolj 

dosledno prenašajo predloge in pripombe s SUŠ na OP, kar kaže na razumevanje 

stopenjskosti participacije in pomen delegiranja. V vaških šolah prav tako mentorji 

učence pogosteje usmerjajo, na koga naj se obrnejo v primeru kršitev pravic in 

dolžnosti. 
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Med mentorji iz različno velikih šol v izjavi, da 

 SUŠ sodeluje pri načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti…(p =  

0,005). 48,4% mentorjev iz manjših šol (do 299 učencev) pravi, da SUŠ 

vključuje v načrtovanje taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti…Le 11,9% 

mentorjev iz večjih  šol (401 učencev in več) pa pravi, da se SUŠ 

vključuje v načrtovanje taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti… 

 

Mentorji manjših šol (do 299 učencev) učence pogosteje povabijo k načrtovanju 

taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti. Vaške šole so povečini tudi manjše šole in 

teorija pravi, da so v manjših šolah večje možnosti za razvoj pozitivnih 

medsebojnih odnosov, boljše informiranje in sodelovanje v skupnosti. 

 

Med mentorji glede na to, ali delajo v timu ali sami v izjavi, da 

 SUŠ zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s programom 

pouka, dnevov dejavnosti, prireditev (p = 0,035). 85,9% mentorjev, ki 

delajo sami, je izjavilo, da predstavniki SUŠ zbirajo predloge in pripombe 

oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, 

prireditev. 79,5% mentorjev, ki delajo v timu, je izjavilo, da predstavniki 

SUŠ zbirajo predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s 

programom pouka, dnevov dejavnosti, prireditev. 

 SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa (p = 0,018). 60,5% 

učiteljev, ki delajo v timu, izjavlja, da SUŠ sodeluje pri izdajanju 

šolskega časopisa. Enako je zapisalo le 38,2% mentorjev, ki delajo sami. 

 SUŠ se povezuje z drugimi organizacijami: Amnesty International, 

UNICEF…(p = 0,028). Z nevladnimi organizacijami se povezujejo 

predvsem mentorji, ki delajo v timu, to je 65,3% mentorjev. Učitelji, ki 

delajo sami (46,4%), se z drugimi organizacijami manj povezujejo. 

 

47,2% mentorjev je navedlo, da v šolah delajo v timu. Le-ti so potrdili, da v 

njihovih šolah SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa. Prav tako se 

povezujejo z nevladnimi organizacijami, kot so Amnesty International, UNICEF, 

Šola za mir… Več mentorjev na isti šoli si naloge porazdeli in se lažje lotijo tudi 

zahtevnejših projektov.  
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Glede na to, da so bile naloge SUŠ zapisane v Pravilniku o pravicah.....(2004), je 

med stališči mentorjev o delovanju SUŠ kar veliko razlik (9), mnogo več, kot jih je 

bilo pri učencih, kjer sta bili samo dve. Učenci so si bili o delovanju SUŠ mnogo 

bolj enotni kot učitelji. 

Statistično značilnih razlik v stališčih mentorjev o nalogah SUŠ glede na 

delovno mesto ni. 

4.1.3.3 MENTORJI IN UČENCI O DELOVANJU SUŠ - 

PRIMERJAVA 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med mentorji in predstavniki učencev v 

izjavah o delovanju SUŠ. 

 

Z 12 trditvami od 17 o delovanju in nalogah SUŠ so se učenci in mentorji strinjali, 

za 5 trditev pa to ne velja. Izločili smo 5 trditev, za katere so ugotovljene statistično 

značilne razlike med izjavami učencev in mentorjev.  
 

Tabela 19: Statistično značilne razlike med mentorji in učenci o delovanju SUŠ 

 

Spremenljivke Skupine 

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
SUŠ sodeluje pri 
oblikovanju 
hišnega reda 

učenci  
119 7,6 27,7 16,8 37,0 10,9

 
3,16 

 
1,172

 
220,8 

 
-5,863 

 
0,000

mentorji 

 
107 

1,9 7,5 10,3 51,4 29,0

 
3,98 

 
0,931

SUŠ načrtuje in 
organizira 
zbiralne akcije 

učenci 119 6,7 23,5 12,6 34,5 22,7 3,43 1,259

222,1 -2,826 0,005

mentorji 

 
 

107 1,9 12,1 13,1 43,9 29,0

 
 

3,86 

 
 

1,032
SUŠ predlaga 
izboljšave 
šolskega okolja 

učenci 119 5,0 5,9 17,6 44,5 26,9 3,82 1,055  
 

214,7 

 
 

-2,686 

 
 

0,008mentorji 
105 

1,9 2,9 2,9 62,9 29,5
4,15 0,769

SUŠ dela na 
razvijanju 
pozitivnih 
medsebojnih 
odnosov vseh na 
šoli 

učenci 117 1,7 5,1 14,5 53,8 24,8 3,95 0,869  
 

222 

 
 

-2,292 

 
 

0,023

mentorji 

 
 
 

107 
0,0 0,9 11,2 56,1 31,8

 
 
 

4,19 

 
 
 

0,661

v SUŠ se po 
vsaki opravljeni 
dejavnosti 
temeljito 
pogovorijo 

učenci 119 0,8 10,1 13,4 52,1 23,5 3,87 0,916  
 

216,3 

 
 

-2,497 

 
 

0,013

mentorji 

 
 
 

107 0,0 0,9 14,0 55,1 29,9

 
 
 

4,14 

 
 
 

0,679
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Statistično značilne razlike se pojavljajo v stališčih med mentorji in učenci, da: 

 SUŠ sodeluje pri oblikovanju hišnega reda (p = 0,000). 80,4% mentorjev trdi, 

da predstavniki SUŠ sodelujejo pri oblikovanju hišnega reda, isto pa je izjavilo 

le 47,9% učencev. 

 SUŠ načrtuje in organizira zbiralne akcije (p = 0,005). 72,9% mentorjev trdi, 

da predstavniki SUŠ načrtujejo in organizirajo zbiralne akcije, enako je izjavilo 

le 57,2% učencev. 

 SUŠ predlaga izboljšave šolskega okolja (p = 0,008). 92,4% mentorjev trdi, da 

predstavniki SUŠ predlagajo izboljšave šolskega okolja, enako trdi le 71,4% 

učencev. 

 SUŠ dela na razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov vseh na šoli (p = 

0,023). 87,9% mentorjev trdi, da predstavniki SUŠ skrbijo za razvijanje 

medsebojnih odnosov na šoli, enako trdi le 78,6% učencev. 

 v SUŠ se po vsaki opravljeni dejavnosti temeljito pogovorijo (p = 0,013). 85% 

mentorjev trdi, da se po vsaki opravljeni dejavnosti tudi pogovorijo, enako trdi 

le 75,6% učencev. 

 

Značilno za vseh 5 razlik je, da so se mentorji bolj kot predstavniki učencev 

strinjali z navedenimi trditvami. Razloge morda lahko najdemo v preprosti razlagi, 

da so mentorji bolj prepoznali naloge SUŠ kot učenci. Nekatere od dejavnosti se ne 

izvajajo vsako leto, morda le vsakih nekaj let, mentorji opravljajo mentorstvo 

načeloma več let, predstavniki pa so lahko v SUŠ le kakšno leto. Mentorji vsako 

leto izberejo prednostne naloge. Prve tri naloge so bile zapisane v Pravilniku o 

pravicah ... (2004), zadnji dve dejavnosti sta sestavni del pozitivne in spodbudne 

klime ter demokratične šole. 
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4.1.4 SKLOP D: VEŠČINE, KI JIH PREDSTAVNIKI RAZVIJAJO V 
SUŠ 
 

Zapisali smo 7 veščin in anketiranci so označili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se 

nanašajo na razvijanje veščin v SUŠ od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma 

se strinjam), glede na to, katere veščine dejansko razvijajo s sodelovanjem v SUŠ. 

 

4.1.4.1 UČENCI O VEŠČINAH V SUŠ  
  

Učenci so veščine, ki jih razvijajo v SUŠ, označili takole, kot kaže spodnja tabela. 
Tabela 20: Učenci o veščinah, ki jih razvijajo v SUŠ  

 
Veščine  

n 
Stopnja strinjanja v % x  SD 

1 2 3 4 5 
sodelovanje 119 0,0 1,7 3,4 52,9 42,0 4,38 0,628 
poslušanje 119 0,8 2,5 3,4 49,6 43,7 4,30 0,783 
argumentiranje 119 2,5 2,5 9,2 46,2 39,5 4,17 0,924 
pogajanje 119 0,8 5,0 11,8 47,1 35,3 4,12 0,881 
javno nastopanje 119 4,2 4,2 9,2 47,9 34,5 4,04 1,014 
vodenje 119 2,5 6,7 9,2 47,1 34,5 4,01 1,032 
organiziranje 119 3,4 7,6 15,1 40,3 33,6 3,93 1,042 

 
Učenci se strinjajo, da pri SUŠ razvijajo vse naštete veščine, največ pa 

sodelovanje (se je strinjalo 94,9% učencev) in poslušanje (se je strinjalo 93,3% 

učencev). Standardni odklon je pri omenjenih dveh veščinah tudi zelo nizek, kar 

pomeni visoko soglasje med predstavniki.  

Predstavniki pogosto sodelujejo v parih (v matičnem oddelku), v odborih ali drugih 

delovnih skupinah. Hkrati morajo znati poslušati, se vključevati v razgovor, 

argumentirati svoje mnenje v oddelku, na sestankih in v drugih aktivnostih. Učenci, 

ki ne znajo sodelovati z ostalimi, kaj hitro lahko ostanejo osamljeni in izločeni. 

Javno nastopanje in vodenje predstavnikov sta prisotna na sestankih oddelčnih 

skupnostih, ko predstavniki poročajo, zbirajo predloge, mnenja sošolcev, vodijo 

delavnice na določeno temo. Učenci javno nastopajo na pripreditvah ter zasedanjih 

OP. 

Najmanj predstavniki v SUŠ razvijajo veščine organiziranja. 11% jih je izjavilo, 

da teh veščin ne razvijajo. Morda učencem še premalo zaupamo in jim ne 

prepuščamo samostojnega organiziranja. V želji po zanesljivi realizaciji učitelji 
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opravimo naloge, ki bi jih zmogli tudi učenci, čeprav morda drugače, kot si 

zamislimo odrasli. Vzamemo jim priložnost za učenje in s tem zanemarjamo 

procesno učenje. Torej spet lahko ugotovimo, da učenci ponekod le izvajajo naloge 

(poslušajo, sodelujejo), manj dajejo pobude, načrtujejo dejavnosti (vodenje, 

organiziranje). 

Čeprav dosedanje raziskave kažejo, da smo napredovali s cilji na področju znanja, 

malo manj na področju veščin, rezultati naše raziskave tega ne kažejo. Učenci 

očitno pri SUŠ preko aktivnosti razvijajo vse naštete veščine, vendar ne vseh enako 

močno in enakomerno.  

Statistično značilnih razlik med učenci o razvijanju veščin pri SUŠ ni. 

4.1.4.2 MENTORJI O VEŠČINAH V SUŠ  
 

Mentorji so označili stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na razvijanje 

veščin v SUŠ od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam), glede na to, 

katere veščine dejansko razvijajo pri SUŠ. 
 

Tabela 21: Mentorji o veščinah, ki jih učenci razvijajo v SUŠ  

 
Veščina n Stopnja strinjanja v % x  SD 

1 2 3 4 5 
sodelovanje 107 0,0 0,0 0,0 51,4 48,6 4,49 0,502 
poslušanje 106 0,0 0,9 0,9 51,9 46,2 4,43 0,569 
argumentiranje 107 0,0 2,8 1,9 47,7 47,7 4,40 0,671 
javno nastopanje 107 0,0 1,9 4,7 54,2 39,3 4,31 0,650 
vodenje 107 0,0 1,9 8,4 53,3 36,4 4,24 0,685 
organiziranje 107 0,0 6,5 2,8 51,4 39,3 4,23 0,796 
pogajanje 106 0,0 3,8 9,4 52,8 34,0 4,17 0,749 
 

Mentorji se strinjajo, da razvijajo vse omenjene veščine, saj se odstotek strinjanja 

giblje nad 86,8%. Vsi mentorji (100%) se strinjajo, da učenci razvijajo sodelovanje, 

98,1% jih pravi, da razvijajo poslušanje.  
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Tabela 22: Statistično značilne razlike med mentorji o veščinah, ki jih predstavniki razvijajo v 

SUŠ 

 

Spremenljivke 

Razlike  
glede 
na... Skupine  

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
 
veščine 
javnega 
nastopanja 

 
delovno 
mesto 

učitelji  
45 0,0 4,4 0,0 42,2 53,3

 
4,44

 
0,725 

 
92 

 
2,006 

 
0,048

svetovaln
i delavci 

 
49 

0,0 0,0 6,1 69,4 24,5

 
4,18

 
0,527 

 
 
veščine 
sodelovanja 

 
 
 
 
 
 

velikost 
šole 

do 299 
učencev 

32 

0,0 0,0 0,0 59,4 40,6

 
4,41

 
0,499 

 
 
 
2 

 
 
 

3,943 

 
 
 

0,022 300 – 400 
učencev 

 
32 

0,0 0,0 0,0 65,6 34,4

 
4,34

 
0,483 

401 
učencev 
in več 

 
42 

0,0 0,0 0,0 35,7 64,3

 
4,64

 
0,485 

veščine 
organiziranja 

do 299 
učencev 

 
32 

0,0 9,4 3,1 53,1 34,4

 
4,13

 
0,871 

 
 
2 

 
 

3,109 

 
 

0,004 
300 – 400 
učencev 

 
32 

0,0 9,4 6,3 59,4 25,0

 
4,00

 
0,842 

401 
učencev 
in več 

 
42 

0,0 0,0 0,0 45,2 54,8

 
4,55

 
0,504 

 
Obstajajo statistično značilne razlike med  

 mentorji iz majhnih in mentorji iz velikih šol v izjavi o razvijanju veščin 

sodelovanja (p = 0,022) in organiziranja (p = 0,004). 100% mentorjev iz večjih šol 

(401 učencev in več) je izjavilo, da predstavniki v SUŠ razvijajo veščine 

sodelovanja in organiziranja. V manjših šolah (iz šol s številom učencev od 300 do 

400 učencev) se je za veščino organiziranja strinjalo 84,4% mentorjev. Enako velja 

glede razvijanja veščine sodelovanja. 64,3% mentorjev iz večjih šol (401 učencev 

in več) se popolnima strinja (popolnoma strinja – 5. stopnja strinjanja; se strinja – 

4.in 5. stopnja skupaj), da učenci razvijajo veščine sodelovanja, medtem ko se jih iz 

srednje velikih šol (300 – 400 učencev) popolnoma strinja le 34,4%. 

 

Sklepamo lahko, da v večjih šolah mentorji pričakujejo večjo samostojnost učencev 

in jim zaupajo, da sami organizirajo dejavnosti in jih z medsebojnim sodelovanjem 

tudi izpeljejo. Če pomislimo, da je v velikih šolah (npr s 600 učenci) in v manjših 

šolah (299 in manj učencev) lahko določen za mentorstvo samo en učitelj, je v delu 
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mentorjev res lahko velika razlika. Zato razumemo, da v velikih šolah mentorji 

učence spodbujajo k samoorganizaciji in medsebojnemu sodelovanju.  

 

 med mentorji glede na delovno mesto v izjavi o razvijanju veščin javnega 

nastopanja (p = 0,048). Mentorji - učitelji v primerjavi z mentorji - svetovalnimi 

delavci v večji meri menijo, da predstavniki v SUŠ razvijajo veščine javnega 

nastopanja. S tem se je povsem strinjalo (popolnoma se strinjam) več kot pol 

(53,3%) učiteljev in manj kot četrtina svetovalnih delavcev (24,5%). 

 

Mentorji – učitelji razvijajo veščine javnega nastopanja predstavnikov bolj kot 

svetovalni delavci. Že naloge same SUŠ zahtevajo razvijanje veščin javnega 

nastopanja, predvsem zato, ker predstavniki poročajo, vodijo sestanke v oddelkih 

ali na srečanjih SUŠ. Učitelji delajo z učenci - predstavniki tudi v posameznih 

oddelkih, predvsem, če so razredniki. Tako morda mentorji - učitelji bolj kot 

mentorji - svetovalni delavci razumejo javno nastopanje učencev kot pomembno 

veščino.  

Statistično značilnih razlik v stališčih mentorjev o veščinah, ki jih razvijajo pri 

SUŠ glede na delovno dobo in število let mentorstva ni. 

 

4.1.4.3 UČENCI IN MENTORJI O VEŠČINAH V SUŠ - 

PRIMERJAVA 

 

Tako mentorji kot učenci se strinjajo, da naštete veščine v SUŠ razvijajo. Učitelji 

se v povprečju bolj kot učenci strinjajo, da omenjene veščine predstavniki razvijajo 

v SUŠ, saj je njihova povprečna ocena višja za 0,19 (učenci 4,13; učitelji 4,32 

povprečje za vse veščine). Učenci in učitelji se strinjajo, da je najpomembnejša 

veščina v SUŠ sodelovanje in na drugem mestu poslušanje.  

 

Med učenci in mentorji smo v izjavah o razvijanju veščin pri SUŠ opazili 

statistično značilne razlike, ki so predstavljene v spodnji tabeli: 
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Tabela 23: Statistično značilne razlike med učenci in mentorji o veščinah, ki jih učenci 

razvijajo v SUŠ 

 

Spremenljivke Skupine  

 
 

n Stopnja strinjanja (%) _ 
x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 

javno 
nastopanje 

učenci 119 
4,2 4,2 9,2 47,9 34,5

4,04 0,995  
224 

 
-2,354

 
0,019

mentorji 

 
107 

0,0 1,9 4,7 54,2 39,3

 
4,31 

 
0,650 

argumentiran
je 

učenci 119 2,5 2,5 9,2 46,2 39,5 4,18 0,889  
 

224 

 
 

-2,132

 
 

0,034
mentorji 

 
 

107 0,0 2,8 1,9 47,7 47,7

 
 

4,40 

 
 

0,671 

organiziranje 
učenci 119 3,4 7,6 15,1 40,3 33,6 3,93 1,047  

218,1 
 

-2,445
 

0,015
mentorji 

 
107 0,0 6,5 2,8 51,4 39,3

 
4,23 

 
0,796 

 

 javno nastopanje (p = 0,019). 93,5% mentorjev in le 82,4% učencev je 

prepričanih, da predstavniki pri SUŠ razvijajo veščine javnega nastopanja.  

 argumentiranje (p = 0,034). 95,4% mentorjev je prepričanih, da pri SUŠ 

razvijajo veščine argumentiranja, medtem ko je enakega mnenja le 85,7% 

učencev. 

 organiziranje (p = 0,015). 90,7% mentorjev je prepričanih, da pri SUŠ 

razvijajo veščine organiziranja, medtem ko je enakega mnenja le 73,9% 

učencev.  

Organiziranje so učenci ocenili z najnižjo srednjo oceno (3,93), kar kaže na to, da 

še vedno prevečkrat organiziramo odrasli, učenci pa dejavnosti le izpeljejo. 

 

Mnenja mentorjev se v 3 od 7 trditev razlikujejo od mnenj predstavnikov. Mentorji 

so bolj kot predstavniki prepričani, da pri SUŠ razvijajo veščine argumentiranja, 

javnega nastopanja in organiziranja. Očitno nekateri mentorji vlagajo določene 

napore, znanja v razvijanje naštetih veščin, česar vsi učenci ne občutijo in ne 

razumejo kot razvijanje le-teh. Morda manjka sistematična razlaga v smislu 

verbalnega pojasnila ali sporočila. Naloga predstavnikov SUŠ je voditi svoj 

oddelek, kar nujno pomeni vodenje, nastopanje, zato ju je potrebno razvijati. 
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4.1.5 SKLOP E: DELOVANJE OP 
 

Zapisali smo naloge OP na osnovi 8. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih 

učencev....(2004). Anketiranci so v 9 trditvah označili stopnjo strinjanja o nalogah 

OP od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 

4.1.5.1 UČENCI O DELOVANJU OP 
 

Učenci so izjavili, da v OP opravijo naslednje naloge: 
Tabela 24: Učenci o delovanju OP 

 
Trditev  

n 
Stopnja strinjanja (%) x  SD 

1 2 3 4 5 
V OP obravnavamo predloge učencev, ki se 
nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, 
tabore, ekskurzije, prireditve… 

119 2,5 5,9 12,6 58,8 20,2 
 

3,88 
 

0,885 

oblikujemo pobude za spremembe programa 
pouka,  dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, 
prireditve… 

119 0,8 16,0 14,3 52,1 16,8 
3,68 0,965 

obravnavamo predloge o spremembah in 
dopolnitvah hišnega reda 119 2,5 19,3 18,5 45,4 14,3 3,50 1,040 

obravnavamo kršitve pravic in dolžnosti 
učencev (varnost, preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda 
spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…) 

119 5,0 8,4 14,3 49,6 22,7 

 
3,76 

 
1,055 

obravnavamo določeno nacionalno temo-letos 
MOJE MNENJE O DEVETLETKI 118 0,0 1,7 4,2 30,5 63,6 4,56 0,661 

predloge z OP naslovimo na svet šole 118 3,4 6,8 27,1 44,9 17,8 3,67 0,961 
predloge z OP naslovimo na svet staršev 116 5,2 19,0 29,3 34,5 12,1 3,29 1,072 
predloge z OP naslovimo na učiteljski zbor 118 3,4 8,5 16,9 46,6 24,6 3,81 1,015 
predloge z OP posredujemo vsem učencem 
šole 118 1,7 7,6 14,4 36,4 39,8 4,05 1,003 

 
% učencev, ki opravljajo naloge OP: 

 94,1% učencev obravnava določeno nacionalno temo-letos - MOJE MNENJE 

O DEVETLETKI  

 76,2% učencev predloge z OP posreduje vsem učencem šole  

 72,3% učencev obravnava kršitve pravic in dolžnosti učencev (varnost, preverjanje, 

ocenjevanje, disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…)  

 predloge z OP naslovimo na učiteljski zbor (71,2%) 

 68,9% učencev obravnava predloge učencev, ki se nanašajo na program pouka, 

dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve… 
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 68,9% učencev oblikuje pobude za spremembe programa pouka, dneve 

dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve… 

 62,7% učencev predloge z OP naslovi na svet šole  

 59,7% učencev obravnava predloge o spremembah in dopolnitvah  hišnega reda  

 46,6% učencev predloge z OP naslovi na svet staršev  

 

OP je izvršilni organ SUŠ. Je pomembna oblika organiziranosti učencev, saj 

oblikuje predloge o spremembah na šoli in jih posreduje naprej, višjim organom 

šole. O svojih pobudah in o svojem delovanju obveščajo vse učence. Otroški 

parlament deluje na več nivojih, od šolskega do nacionalnega. V šoli naj bi bil 

sklican vsaj dvakrat na leto. Enkrat se običajno obravnava nacionalna tema, ki jo 

prejšnje leto na nacionalnem zasedanju predlagajo predstavniki iz vse Slovenije.  

Obravnavajo predlagano nacionalno temo na vseh ravneh, od šolskega do 

državnega zasedanja, kar pomeni, da je glas učencev slišan vsaj enkrat letno tudi v 

širši javnosti. Ob tej priložnosti se vključijo mediji, ki objavijo mnenja otrok. 

Predlogi, mnenja in stališča otrok z nacionalnega parlamenta potujejo na naslove 

ministrstev, uradov, služb…, ki se jih tema kakorkoli dotika in lahko odreagirajo 

nanje. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kam potujejo predlogi in mnenja učencev s 

šolskih OP. Kadar učenci obravnavajo nacionalno temo, se stališča, mnenja, 

spoznanja in predlogi posredujejo naprej na občinski, regijski in nacionalni 

parlament. Raziskava kaže, da učencev ne poslušamo na vseh šolah tam, kjer bi jih 

morali: na svetu staršev, na svetu šole, na učiteljskem zboru. 71,2% učencev je 

potrdilo, da njihove predloge obravnavajo na učiteljskem zboru, 62,7% jih je 

potrdilo, da predloge obravnavajo na svetu šole in 46,6% učencev je potrdilo, da 

njihove predloge obravnava svet staršev. Ali to pomeni, da učenci zasedajo na 

otroškem parlamentu in oblikujejo stališča le zaradi nacionalnega parlamenta, 

potem pa se njihova dejavnost zaključi? Kaj ni to značilnost namišljene 

participacije? To je tudi nevarnost, na katero opozarjata Whitty in Wisby (2007), če 

je participacija v funkciji dopolnjevanja državljanske vzgoje, soudeležba učencev 

ne vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v šoli. 

 

Ugotovili smo naslednje statistično značilne razlike med učenci o delovanju OP: 
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Tabela 25: Statistično značilne razlike med učenci o delovanju OP 

 

Spremenljivke 

Razlike v 
mnenjih  
glede na... 

Skupine
  

 
 

n Stopnja strinjanja (%) _ 
x SD Df t / F p 1 2 3 4 5

obravnava 
določene 
nacionalne 
teme 

 
spol 

 

dekleta  
80 

0,0 0,0 1,3 28,8 70,0

 
4,69 

 
0,493 

 
46 

 
-2,30 

 
0,026 

fantje 
 

36 0,0 5,6 8,3 33,3 52,8
 

4,33 
 

0,862 

predloge OP 
naslovi na 
svet staršev 

okolje 

mestno   57 1,8 17,5 22,8 43,9 14 3,51 1,002  
111 

 
-2,182

 
0,031 

vaško 
 

56 8,9 21,4 33,9 25 10,7
 

3,07 
 

1,126 
predloge OP 
naslovi na 
učiteljski 
zbor 

mestno   58 0,0 6,9 8,6 58,6 25,9 4,03 0,794  
98 

 
-2,334

 
0,022 

vaško 

 
57 

7,0 10,5 22,8 34,1 24,6

 
3,6 

 
1,178 

predloge OP 
posreduje 
vsem 
učencem uspeh 

odl 92 2,2 5,4 12 35,9 44,6 4,15 0,983  
113 

 
2,348 

 
0,021 

Pdb, db 

 
23 

0 17,4 26,1 34,8 21,7

 
3,61 

 
1,033 

 
 

Statistično značilna razlika (p = 0,026) se kaže med dekleti in fanti v izjavi,  

 da OP obravnava nacionalno temo – letos - MOJE MNENJE O DEVETLETKI. 

98,9% deklet je izjavilo, da obravnavajo nacionalno temo v šoli, enako je izjavilo 

manj fantov, to je 86,1%. 

Več deklet kot fantov je torej izjavilo, da obravnavajo nacionalno temo v šoli. Je 

morda tema bolj pisana na kožo deklet, glede na to, da je 70% predsednic deklet? 

Na vsakoletnem nacionalnem parlamentu predstavniki sami izbirajo temo za 

naslednje leto in tam seveda prevladujejo dekleta. Drugo pojasnilo pa je zopet v 

večji prilagodljivosti deklet, saj se lažje in hitreje vključujejo v skupnost, kot so 

ugotavljali avtorji (Wilson 2009, po Hannam 2001; Torney – Purta idr. 2003).  

 

Statistično značilna razlika med predstavniki iz mestnih in predstavniki iz vaških 

šol je v izjavi: 

 da po obravnavi na šolskem OP predloge OP naslovijo na svet staršev (p = 0,031). 

57,9% učencev iz mestnega okolja naslavlja predloge z OP na svet staršev in enako 

le 35,7% učencev iz vaškega okolja.  

 da po obravnavi na šolskem OP predloge OP naslovimo na učiteljski zbor (p = 

0,022). 84,5% učencev iz mestnih šol in le 58,7% učencev iz vaških šol predloge 

OP naslavljajo na učiteljski zbor.  
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Predvsem v mestnih šolah naslovijo predloge in mnenja z OP naprej. Učenci iz 

mestnih šol so izjavili, da vedo, da predlogi potujejo na svet staršev in učiteljski 

zbor. V vaških šolah so pa stiki med šolo in starši tesnejši, bolj neformalni in so 

morda starši na ta način obveščeni o dogajanjih v šoli, tudi o delovanju OP ter o 

predlogih učencev. 

 

Statistično značilna razlika je med predstavniki po uspehu  

 pri stališču predloge OP posredujemo vsem učencem (p = 0,021). 80,5% odličnih 

učencev in le dobra polovica (56,5%) prav dobrih in dobrih učencev predloge z OP 

posreduje vsem učencem.  

Odličnjaki povratne informacije z zasedanj OP pogosteje posredujejo vsem 

učencem, kar kaže na njihovo odgovornost in poznavanje namena delovanja 

predstavnika. 

Statistično značilnih razlik med učenci v stališčih o delovanju OP glede na 

starost ni. 

 

4.1.5.2 MENTORJI O DELOVANJU OP  
 

Mentorji so o nalogah, ki jih opravljajo predstavniki v OP, zapisali naslednje: 
 
Tabela 26: Mnenja mentorjev o delovanju OP 

 
Trditev  

n 
Stopnja strinjanja (%) x  SD 

1 2 3 4 5 
obravnavajo predloge učencev, ki se nanašajo 
na program pouka, dneve dejavnosti, tabore, 
ekskurzije, prireditve… 

107 1,9 12,2 16,8 49,5 19,6 3,73 0,977 

oblikujejo pobude za spremembe programa 
pouka,  dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, 
prireditve… 

107 0,9 18,7 22,4 41,1 16,8 3,54 1,012 

obravnavajo predloge o spremembah in 
dopolnitvah hišnega reda 107 1,9 7,5 15,9 47,7 27,1 3,91 0,947 

obravnavajo kršitve pravic in dolžnosti 
učencev (varnost, preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, 
spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…) 

107 0,9 4,7 12,1 62,6 19,6 3,95 0,770 

obravnavajo določeno nacionalno temo-letos 
MOJE MNENJE O DEVETLETKI 107 0,0 0,9 0,0 23,4 75,7 4,74 0,502 

predloge z OP naslovijo na svet šole 102 7,8 20,6 12,7 46,1 12,7 3,35 1,174 
predloge z OP naslovijo na svet staršev 101 8,9 22,8 13,9 43,6 10,9 3,25 1,187 
predloge z OP naslovijo na učiteljski zbor 105 2,9 7,6 2,9 59,0 27,6 4,01 0,935 
predloge z OP posredujejo vsem učencem šole 105 1,0 1,0 3,8 51,4 42,9 4,34 0,691 
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O nalogah, ki jih izvajajo v OP, so mentorji izjavili naslednje: 

 99,1% mentorjev je izjavilo, da OP obravnava nacionalno temo  

 94,3% mentorjev pravi, da predloge z zasedanja OP posreduje vsem učencem šole  

 86,6% mentorjev pravi, da predloge z zasedanja OP posredujejo na učiteljski zbor  

 82,2% mentorjev pravi, da učenci obravnavajo kršitve pravic in dolžnosti učencev 

(varnost, preverjanje, ocenjevanje, disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, 

spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…)  

 74,8% mentorjev pravi, da obravnavajo predloge o spremembah in dopolnitvah 

hišnega reda  

 69,1% mentorjev pravi, da učenci obravnavajo predloge učencev, ki se nanašajo na 

program pouka, dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve… 

 58,5% mentorjev pravi, da predloge učencev naslovijo na svet šole  

 57,9% mentorjev pravi, da učenci oblikuje pobude za spremembe programa pouka, 

dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve  

 54,5% mentorjev pravi, da predloge učencev naslovijo na svet staršev  

 

Očitno je, da v večini šol (99,1%) obravnavajo nacionalno temo. To je tema, ki jo 

predstavniki določijo na zasedanju otroškega nacionalnega parlamenta v marcu za 

naslednje šolsko leto. Obravnava teme je priporočena, ni pa obvezujoča. Če teme 

resnično določijo učenci, so povezane z odraščanjem, z aktualnimi dogodki v 

družbi in se celo ponavljajo na vsakih nekaj let, saj odraščajo mladino tarejo 

podobne stvari. Na zasedanjih OP učenci oblikujejo predloge, ki jih posredujejo 

ostalim učencem šole in učiteljem. Večina mentorjev (94,3%) tudi poskrbi, da 

informacije pridejo do vseh učencev. Na sejah učiteljskega zbora mentorji 

obveščajo o delovanju OP učitelje (86,6%), dosti manj pa obveščajo starše (54,5%) 

in še manj pogosto najvišji organ šole, to je svet šole (58,5%). Zakaj staršev ne 

obvestimo o tem, kaj njihovi otroci povedo na OP? Kaj ni delovanje OP pomemben 

del vzgojnega delovanja šole? In če se spet spomnimo tem OP, ugotovimo, da so še 

kako zelo povezane tudi z vzgojo doma.  

Na zasedanjih OP dopuščamo razpravo o pravicah, dolžnostih, o disciplini, dosti 

manj pa poseganje učencev v pouk, dneve dejavnosti, še manj, da bi sprejemali 

pobude učencev.  
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Med mentorji se glede na delovno mesto in velikost šole pojavljajo statistično 

značilne razlike: 
 

Tabela 27: Statistično značilne razlike med mentorji o delovanju OP 

 

Spremenljivke 

Razlike
glede 
na... Skupine 

 
n Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
OP oblikuje 
pobude za 
spremembe 
programa 
pouka, dnevov 
dejavnosti… 

 
 

delovno 
mesto 

učitelji 46 

0,0 25,0 31,8 29,5 13,6

 
3,32

 
1,006 

 
 

91 

 
 

-2,108 

 
 

0,038
svetovalni 
delavci 

49 

2,0 12,2 14,3 51,0 20,4

 
3,76

 
0,99 

OP obravnava 
predloge 
učencev, ki se 
nanašajo na 
program 
pouka, dneve 
dejavnosti, 
tabore, 
ekskurzije, 
prireditve… 

 
 
 

velikost 
šole 

do 299 
učencev 

 
32 

0,0 3,1 15,6 53,1 28,1

 
3,94

 
0,84 

 
 
2 

 
 

3,441 

 
 

0,036
300 – 400 
učencev 

 
33 

6,1 15,2 21,2 42,4 15,2

 
3,73

 
1,126 

401 
učencev 
in več 

 
 
 
 

41 0,0 17,1 14,6 53,7 14,6

 
 
 
 

4,00

 
 
 
 

0,866 
 

Statistično značilno se razlikujejo izjave mentorjev glede na  

 delovno mesto o trditvi, da OP oblikuje pobude za spremembe programa pouka, 

dnevov dejavnosti…(p = 0,038). 71,4% mentorjev – svetovalnh delavcev je 

izjavilo, da spodbujajo učence, da na zasedanju OP oblikuje pobude za spremembe 

programa pouka, dnevov dejavnosti. Pobude za spremebe daje le 43,1% mentorjev 

– učiteljev. 

Raziskava kaže, da svetovalni delavci bolj kot učitelji spodbujajo oblikovanje 

pobud predstavnikov na OP za spremembe programa pouka, dnevov dejavnosti…. 

Mogoče to kaže na to, da se učitelji čutijo ogrožene, da je napadena njihova 

profesionalnost, kot ugotavljata Whitty in Wisby (2007)? 

 

 iz različno velikih šol o trditvi, da OP obravnava predloge učencev, ki se nanašajo 

na program pouka, dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve… (0,036). 

81,2% mentorjev iz manjših šol (do 299 učencev) pravi, da predstavniki na 

zasedanjih OP obravnavajo predloge učencev, ki se nanašajo na program pouka, 
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dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve…Enako je izjavilo le 57,6% 

mentorjev iz srednje velikih šol (300 do 400 učencev). 

Ugotavljamo, da na manjših šolah (pod 299 učencev) pogosteje obravnavajo 

predloge učencev, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, tabore, 

ekskurzije, prireditve… Na manjših šolah so si učenci in učitelji običajno bližji, se 

med seboj bolj poznajo in se učitelji očitno ne čutijo ogrožene v profesionalnem 

smislu. Učence pogosteje povabijo k obravnavi predlogov o programu pouka, o 

dnevih dejavnosti, taborih, ekskurzijah… 

Statistično značilnih razlik med mentorji glede na delovno dobo in število let 

mentorstva ni.  

 

4.1.5.3 MENTORJI IN UČENCI O DELOVANJU OP - 

PRIMERJAVA 

V 5 trditvah o nalogah OP so se mentorji in učenci strinjali, v 4 trditvah je prišlo do 

statistično značilnih razlik med njihovimi izjavami.  

 
Tabela 28: Statistično značilne razlike med učenci in mentorji o delovanju OP 

Spremenljivke Skupine  

 
 

n 

Stopnja strinjanja (%) 
_ 
x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 

OP 
obravnava 
predloge o 
spremembah 
in 
dopolnitvah 
hišnega reda 

učenci 119 
2,5 19,3 18,5 45,4 14,3

3,5 1,040  
224,0 

 
-3,107 

 
0,020

mentorji 

 
 

107 

1,9 7,5 15,9 47,7 27,1

 
3,91 

 
0,947 

OP 
obravnava 
določeno 
nacionalno 
temo, takrat 
MOJE MNENJE O 
DEVETLETKI 

učenci 118 0,0 1,7 4,2 30,5 63,6 4,56 0,661  
 

216,5 

 
 

-2,301 

 
 

0,022

mentorji 

 
 
 

107 
0,0 0,9 0,0 23,4 75,7

4,74 0,502 

OP predloge 
naslovi na 
svet šole 

učenci 118 3,4 6,8 27,1 44,9 17,8 3,67 0,961 195,3 2,166 0,031

mentorji 
102 

7,8 20,6 12,7 46,1 12,7
3,35 1,174 

OP predloge 
posreduje 
vsem 
učencem 

učenci 118 1,7 7,6 14,4 36,4 39,8 4,05 1,003  
208,4 

 
-2,554 

 
0,011

mentorji 

 
105 

1,0 1,0 3,8 51,4 42,9

4,34 0,691 
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Statistično značilne razlike med mentorji in predstavniki o nalogah, ki jih opravlja 

OP, so: 

 OP obravnava predloge o spremembah in dopolnitvah hišnega reda (p = 0,02). 

74,8% mentorjev s svojimi učenci v OP obravnava predloge o spremembah in 

dopolnitvah hišnega reda. To izkušnjo je izkusilo le 59,7% učencev - 

predstavnikov. 

 OP obravnava določeno nacionalno temo, takrat MOJE MNENJE O 

DEVETLETKI (p = 0,022). 75,7% mentorjev se popolnoma strinja s tem, 

medtem ko se s tem popolnoma strinja le 63,6% predstavnikov učencev. 

 OP predloge naslovi na svet šole (p = 0,031). Skoraj tretjina mentorjev 

(28,4%) pravi, da predlogov z OP ne posredujejo na svet šole. Prav tako skoraj 

tretjina (27,1%) učencev ne ve, ali gredo predlogi na svet šole. Sicer pa je več 

učencev (62,7%) kot mentorjev (58,8%) prepričanih, da predloge učencev 

obravnavajo na svetu staršev. 

 OP predloge posreduje vsem učencem (p = 0,011). 94,3% mentorjev in le 

76,2% učencev pravi, da z zasedanja OP predloge posredujejo vsem učencem. 

V 4 trditvah od 9 se mnenja mentorjev razlikujejo od mnenj predstavnikov 

učencev. Morda te razlike kažejo na razkorak med tistim, kar bi morali delati, to 

vedo mentorji, in tistim, kar dejansko delajo, to vedo predstavniki učencev. Več 

mentorjev kot učencev pravi, da s predlogi seznanijo svet staršev in učiteljski zbor, 

medtem ko so o seznanitvi sveta šole z njihovimi predlogi bolj prepričani učenci. 

Vprašanje pa je, če učenci dejansko poznajo oba organa in njune funkcije. Morda 

bi morali predstavnike učencev povabili na sejo učiteljskega zbora, na svet staršev 

in na sejo sveta šole, kadar se obravnava temo, ki je povezana s problematiko 

učencev. Tako bi se seznanili z različnimi pomembnimi organi šole, njihovimi 

nalogami in kompetencami. Vedeli bi, kaj lahko od njih pričakujejo in dobijo. 

 

Zanimivo je, da obravnavo nacionalne teme predstavniki učencev doživijo manj 

intenzivno (se je manj spomnijo) kot mentorji, medtem ko teme, ki so povezane z 

življenjem in delom šole, pa bolj kot mentorji. Verjetno ta ugotovitev kaže na to, da 

učenci raje obravnavajo teme, ki se jih dotikajo neposredno in obstajajo v njihovi 

skupnosti, saj tudi hitreje občutijo posledice in učinke obravnavanih predlogov.  
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4.1.6 SKLOP F: VEŠČINE, KI JIH PREDSTAVNIKI RAZVIJAJO V 
OP 

 

Zapisali smo 7 veščin in anketiranci so označili stopnjo strinjanja s trditvami, glede 

na to, katere veščine dejansko razvijajo s sodelovanjem v OP. 

4.1.6.1 UČENCI O VEŠČINAH V OP  
 

Učenci so veščine, ki jih razvijajo pri OP, označili tako: 

 
Tabela 29: Učenci o veščinah, ki jih razvijajo v OP  

 
Veščina n Stopnja strinjanja v % x  SD 

1 2 3 4 5 
argumentiranje 119 0,8 0,8 4,2 49,6 44,5 4,35 0,706 
poslušanje 119 0,8 0,8 1,7 54,6 42,0 4,33 0,679 
sodelovanje 119 1,7 4,2 0,8 50,4 42,9 4,29 0,846 
javno nastopanje 119 0,8 3,4 2,5 52,1 41,2 4,26 0,781 
pogajanje 119 3,4 4,2 3,4 50,4 38,7 4,12 0,985 
vodenje 118 2,5 5,9 5,1 49,2 37,3 4,09 0,977 
organiziranje 118 1,7 6,8 7,6 49,2 34,7 4,06 0,946 

 
Vse navedene veščine po mnenju učencev razvijajo pri OP, saj je povprečna ocena 

nad 4 (strinjam se). Argumentiranje (94,1%) in poslušanje (96,6%) so ocenili 

kot veščini, ki ju najbolj razvijajo. Kot najnižje ocenjena veščina je organiziranje 

(čeprav še vedno 83,9%), kar je logično glede na osnovno namembnost OP. Na 

otroškem parlamentu je dejavnost učencev usmerjena v razpravo o določeni temi. 

Razpravljanje, izražanje, dopuščanje izražanja drugih, poslušanje, razumevanje 

tistih, ki mislijo drugače in mirno reševanje konfliktov so bistvene veščine, ki bi jih 

učenci morali razvijati. S tem bi učenci pridobivali na kompetencah za ustvarjanje 

in vzdrževanje interaktivnega okolja za učenje, to so kritično in ustvarjalno 

mišljenje, razmišljanje v korist šolske skupnosti ter mišljenje, usmerjeno v 

prihodnost. 

 

V spodnji tabeli je prikazana statistično značilna razlika med učenci vaškega in 

mestnega okolja v razvijanju veščine pogajanja v OP.  
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Tabela 30: Statistično značilne razlike med učenci o razvijanju veščin v OP 

 
 

Spremenljiv
ka 

Razlike  
glede 
na... 

Skupine
  

 
n Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5
v OP 
razvijamo 
veščine 
pogajanja 

 
okolje 

 
vaško 

 
57 

0,0 1,8 1,8 50,9 45,6

 
4,4

 
0,623 

 
114 

 
2,422 

 
0,017 

mestno 
 

59 6,8 5,1 3,4 50,8 33,9
 

4,0
 

1,099 
 

 Statistično značilna razlika je med predstavniki iz vaškega oziroma mestnega 

okolja (p = 0,017) v izjavi, da v OP razvijamo veščine pogajanja. 96,5% učencev 

iz vaških šol in dobrih 10% manj učencev iz mestnih šol (84,7%) meni, da pri OP 

razvijajo veščine pogajanja. V manjših šolah je boljša klima, kjer se učenci 

počutijo bolj varne, zato se dejavno vključujejo v življenje in delo šole ter se tudi 

pogajajo. 

 

Učenci so se večinoma strinjali, da s sodelovanjem v OP razvijajo veščine: 

argumentiranje, poslušanje, javno nastopanje, pogajanje, vodenje, sodelovanje in 

organiziranje. To so tudi veščine, ki naj jih obvladujejo demokratični državljani, in 

to predvsem na vodstvenih mestih. Zanimivo bi bilo raziskati, kako razvijajo te 

veščine, ob kakšnih priložnostih in kako pogosto. Domnevamo, da so se njihovi 

odgovori navezovali predvsem na nacionalne teme parlamenta.  

Statistično značilnih razlik med učenci o razvijanju veščin v OP glede na 

starost, spol in učni uspeh ni. 

 

4.1.6.2 MENTORJI O VEŠČINAH V OP  
 

Vse naštete veščine so mentorji ocenili zelo visoko. 99,1% mentorjev se je 

strinjalo, da razvijajo veščino javnega nastopanja, 98,2% poslušanja in 97,3% 

sodelovanja. Na zadnjem mestu, čeprav pa še vedno z visoko srednjo oceno, je 

87,1% mentorjev uvrstilo veščino organiziranja. 
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Tabela 31: Mentorji o veščinah, ki jih učenci razvijajo v OP  

 
 

Veščina 
 

n 
Stopnja strinjanja v %  

x  
 

SD 1 2 3 4 5 
poslušanje 108 0,9 0,0 0,9 41,7 56,5 4,53 0,618 
sodelovanje 108 0,9 0,0 1,9 41,7 55,6 4,51 0,634 
javno nastopanje 108 0,9 0,0 0,0 45,4 53,7 4,51 0,604 
argumentiranje 108 0,9 1,9 0,9 44,4 51,9 4,44 0,702 
pogajanje 108 0,9 0,9 6,5 48,1 43,5 4,34 0,721 
vodenje 108 1,9 1,9 7,4 39,8 49,1 4,32 0,841 
organiziranje 108 1,9 2,8 8,3 41,7 45,4 4,26 0,869 

 
Med mentorji smo opazili naslednje statistično značilne razlike: 

Tabela 32: Statistično značilne razlike med mentorji o veščinah, ki jih učenci razvijajo v OP 

 

Spremenlj
ivke 

Razlike  
glede 
na... 

Skupine
  

 
 

n 
Stopnja strinjanja (%) _ 

x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
OP 
predstavni
ki 
razvijajo 
veščine 
organizira
nja 

 
delovno 

dobo 

Do 5 let 32 6,3 6,3 12,5 37,5 37,5 3,94 1,162  
2 

 
3,202 

 
0,045 6-19 let 40 0,0 0,0 7,5 42,5 50,0 4,43 0,636 

nad 20 
let 

 
35 0,0 2,9 5,7 45,7 45,7

 
4,34 

0,725 

 
 

velikost 
šole 

do 299 
učencev 

 
32 3,1 3,1 12,5 40,6 40,6

 
4,13 

 
0,976 

 
 
2 

 
 

2,280 

 
 

0,048 300 – 
400 
učencev 

 
34 

2,9 5,9 8,8 47,1 35,3

 
4,06 

 
0,983 

401 
učencev 
in več 

 
41 

0,0 0,0 4,9 39,0 56,1

 
4,51 

 
0,597 

 

Statistično značilne razlike obstajajo med mentorji v trditvi, da predstavniki v OP 

razvijajo veščine organiziranja  

 glede na delovno dobo (p = 0,045). 92,5% mentorjev z delovno dobo med 6 in 

19 let je izjavilo, da spodbujajo razvoj veščine organiziranja v OP. Enako je 

menilo le  75% mentorjev z delovno dobo do 5 let.  

Mlajši mentorji (delovna doba do 5 let) in mentorji iz skupine srednje velikih 

šol (300 do 400 učencev) spodbujajo razvoj veščin organiziranja manj kot v 

velikih šolah. Na podobno ugotovitev smo že naleteli. 

 

 glede na velikost šole (p = 0,048). 95,1% mentorjev iz večjih šol (401 učencev 

in več) spodbuja razvijanje veščine organiziranja v OP, medtem ko je isto 

izjavilo 82,2% mentorjev iz srednje velikih šol (300 – 400 učencev), oziroma 

8,8% mentorjev iz srednje velikih šol sploh ne razvija te veščine. 
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V večji šoli mentorji spodbujajo učence k organiziranju dejavnosti. Razlog je 

morda v večjem številu učencev v večjih šolah, ko mentor delegira organiziranje na 

učence in jim s tem nudi možnost razvijanja veščin sodelovanja. 

Statistično značilnih razlik v mnenjih o veščinah, ki jih predstavniki razvijajo 

v OP med mentorji glede na število let mentorstva in delovno mesto ni. 

 

4.1.6.3 PRIMERJAVA IZJAV MED MENTORJI IN UČENCI O 

VEŠČINAH V OP 

 

Tako mentorji kot učenci so se strinjali, da naštete veščine razvijajo pri OP, saj se 

srednja ocena giblje nad 4 – strinjam se. Učitelji se v povprečju bolj kot učenci 

strinjajo, da predstavniki razvijajo naštete veščine v OP, saj je njihova povprečna 

ocena višja za 0,19 (učenci 4,21; učitelji 4,40 povprečje za vse veščine). 

Najpomembnejša veščina za učence je argumentiranje (4,35) in na drugem mestu 

poslušanje, medtem ko je za učitelje na prvem mestu poslušanje, na drugem pa 

sodelovanje.  

Izmed 7 trditev se statistično značilne razlike pojavijo v 3 primerih. 

 
Tabela 33: Statistično značilne razlike med učenci in mentorji o veščinah, ki jih učenci 

razvijajo v OP 

 

spremenljivke skupine  

 
 

n 

stopnja strinjanja (%) 
_ 
x SD Df t / F p 1 2 3 4 5 

javno 
nastopanje 

učenci 119 
0,8 3,4 2,5 52,1 41,2

4,29 0,752  
 

225 

 
 

-2,362 

 
 

0,019

mentorji 

 
108 

0,9 0,0 0,0 45,4 53,7

 
4,51 

 
0,604 

poslušanje 
učenci 119 0,8 0,8 1,7 54,6 42,0 4,36 0,647  

225 
 

-1,976 
 

0,049
mentorji 

 
108 0,9 0,0 0,9 41,7 56,5

4,53 0,618 

sodelovanje 
učenci 119 1,7 4,2 0,8 50,4 42,9 4,29 0,825  

225 
 

-2,272 
 

0,024
mentorji 

 
108 0,9 0,0 1,9 41,7 55,6

 
4,51 

 
0,634 

 

Statistično značilne razlike med mentorji in predstavniki so v naslednjih mnenjih o 

razvijanju veščin v OP: 
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 učenci v OP razvijajo veščine javnega nastopanja (p = 0,019). 53,7% mentorjev 

se je popolnoma strinjalo, da predstavniki v OP razvijajo veščine javnega 

nastopanja, enako je menilo le 41,2% učencev. 4,2% učencev je celo izjavilo, da 

veščin javnega nastopanja pri OP ne razvijajo. 

 učenci v OP razvijajo veščine poslušanja (p = 0,049). 56,5% mentorjev in le 42%  

učencev se je popolnoma strinjalo, da predstavniki v OP razvijajo veščine 

poslušanja. 

 učenci v OP razvijajo veščine sodelovanja (p = 0,024). 55,6% mentorjev in le 42,9% 

učencev se je popolnoma strinjalo, da predstavniki v OP razvijajo veščine 

sodelovanja. 5,9% učencev je to zanikalo in 0,8% jih ne ve, ali jo razvijajo ali ne.  

Pri vseh statistično značilnih razlikah opazimo, da se mentorji bolj kot predstavniki 

učencev strinjajo, da predstavniki razvijajo veščine, kot so javno nastopanje, 

poslušanje in sodelovanje. Razlike res niso velike, toda statistično značilne. Spet se 

moramo vprašati, zakaj imajo mentorji občutek, da razvijajo vse naštete veščine in 

zakaj je pri učencih ta občutek manjši. Najbrž bi lahko mentorji posebej namenili 

čas za učenje osnovnih elementov javnega nastopanja. Tako bi spoznali, kako se 

vesti pred občinstvom, da bo njihov nastop učinkovit in prepričljiv. Po nastopu je 

nujna evalvacija o nastopanju, ki predstavlja podlago in izhodišče za naslednji 

nastop. 

Zanimivo je nasprotje med prvima veščinama po pomembnosti: mentorji so se 

strinjali, da je to poslušanje, predstavniki učencev pa argumentiranje. Morda 

mentorji menijo, da morajo učenci poslušati, učenci pa želijo govoriti? Javno 

nastopanje, poslušanje in sodelovanje predstavniki učencev v OP po mnenju večine 

mentorjev razvijajo, medtem ko se predstavniki učencev s tem ne strinjajo tako 

močno. Javno nastopanje in poslušanje sta veščini, ki ju s sodelovanjem v OP 

učenci razvijajo, saj morajo govoriti, predstaviti mnenja svojih sošolcev, morajo pa 

znati tudi poslušati druge. Organiziranje se pri OP povezuje s samo pripravo na 

parlament, z obveščanjem, z vabili. Predpostavljamo, da veščin, ki jih mentorji 

navajajo, v praksi učenci le ne razvijajo tako intenzivno, da bi to tudi čutili. Ali pa 

morda organizacijske zadeve opravijo kar mentorji? 
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4.1.6.4 PRIMERJAVA VEŠČIN V SUŠ IN OP 

Zanimalo nas je, če obstaja kakšna razlika ali podobnost v razvijanju veščin v SUŠ 

in OP. 
 

Tabela 34: Veščine, ki jih po mnenju predstavnikov razvijajo pri SUŠ in pri OP 
 

veščina UČENCI 
SUŠ OP 

sodelovanje 4,38 1. 4,29 3. 
poslušanje 4,30 2. 4,33 2. 
argumentiranje 4,17 3. 4,35 1. 
javno nastopanje 4,04 5. 4,26 4. 
vodenje 4,01 6. 4,09 6. 
organiziranje 3,93 7. 4,06 7. 
pogajanje 4,12 4. 4,12 5. 

 

Primerjava med veščinami, ki jih učenci razvijajo v SUŠ in OP kaže na to, da pri 

SUŠ najbolj razvijajo sodelovanje, poslušanje in argumentiranje, pri OP pa na 

prvem mestu argumentiranje, potem poslušanje in na tretjem mestu sodelovanje. 

Verjetno bi moralo biti vodenje v OP in organiziranje v SUŠ bolj pogosto visoko 

ocenjeno, saj sta obe zelo pomembni veščini delovanja v skupnosti. Učenci niso 

pogosto zaznali učenja veščin vodenja v OP. Pomemben sestavni del zasedanja 

parlamenta je vodenje, zato je prav, da se z učenci posebej pogovorimo o načinu 

vodenja, kar vključuje tudi pripravo dnevnega reda in postopek zasedanja od uvoda 

preko razprave do sklepov zasedanja. 

 
Tabela 35: Veščine, ki jih po mnenju mentorjev razvijajo pri SUŠ in pri OP 

 

veščina MENTORJI 
SUŠ OP 

sodelovanje 4,49 1. 4,51 2. 
poslušanje 4,43 2. 4,53 1. 
argumentiranje 4,40 3. 4,44 3. 
javno nastopanje 4,31 4. 4,51 2. 
vodenje 4,24 5. 4,32 5. 
organiziranje 4,23 6. 4,26 6. 
pogajanje 4,17 7. 4,34 4. 

 
Mentorji so podobno kot učenci ocenili razvijanje veščin v SUŠ, sodelovanje kot 

najvišje, na drugem mestu poslušanje in nato argumentiranje. Veščine, ki jih 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 164

najpogosteje razvijajo pri OP, pa so poslušanje, sodelovanje in argumentiranje. 

Očitno mentorji zaznavajo, da učenci res ne znajo poslušati, če so to veščino 

mentorji poudarili kot tisto, ki jo razvijajo. Seveda gre pri OP tudi za sodelovanje, 

vendar verjetno dosti manj kot pri SUŠ. Mentorji so označili javno nastopanje pri 

OP dosti višje kot pri SUŠ, kar je razumljivo. Je pa vodenje dosti bolj pogosto in 

izrazito pri OP kot pri SUŠ, vendar iz tabele ni razvidna nobena razlika. 

Organiziranje naj bi bilo bolj pogosto v SUŠ in manjkrat pri OP, česar iz tabele ne 

razberemo. Pogajanje je najbrž bolj prisotno na zasedanjih OP kot na sestankih 

SUŠ, predvsem kadar je prisotno vodstvo šole in se je potrebno o čem tudi 

izpogajati. 

Veščini organiziranja bi morali nameniti pozornost o samem poteku aktivnosti, o 

pripravi nanjo, o izvedbi ter o evalvaciji po njej. 

 

4.2 PREVERJANJE HIPOTEZ  

4.2.1 PREVERJANJE HIPOTEZE 1 

Hipoteza 1 se glasi: 

H 1: Stališča učencev se o delovanju SUŠ in OP glede na spol, starost, okolje in 

splošni učni uspeh statistično pomembno razlikujejo. 

 
Ugotovili smo, da se stališča učencev o delovanju SUŠ in OP glede na spol, starost, 

okolje in splošni učni uspeh statistično značilno razlikujejo: 

 v starosti v izjavi, da 

o predsedniškega kandidata določi mentor 

 v spolu v izjavah, da 

o OP obravnava določeno nacionalno temo – letos MOJE MNENJE O 

DEVETLETKI 

o obvestijo vse učence o začetku volilne kampanje.  

 po uspehu (odličnih in prav dobrih ter dobrih) v izjavah, da 

o predloge OP posredujejo vsem učencem 

o SUŠ predlaga izboljšave šolskega okolja 

o SUŠ zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s 

programom pouka, dnevov dejavnosti, prireditev… 
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 iz mestnih in vaških šol v izjavah, da 

o učenci v OP razvijajo veščine pogajanja 

o predloge z OP naslovijo na učiteljski zbor 

o predloge z OP naslovijo na svet staršev 

o SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa 

 

zaradi česar prvo hipotezo lahko delno potrdimo. 

4.2.2 PREVERJANJE HIPOTEZE 2 

Hipoteza 2 se glasi: 

Stališča učiteljev mentorjev se o delovanju SUŠ in OP glede na spol, delovno dobo, 

delovno mesto, delovno okolje in število let mentorstva statistično pomembno 

razlikujejo. 

 

Analiza po spolu je nesmiselna, saj v vzorcu nastopa le 5 mentorjev moškega spola, 

zato hipoteze, da se stališča učiteljev po spolu pomembno statistično razlikujejo ne 

morem potrditi in ne ovreči. 

 

Stališča mentorjev se o delovanju SUŠ in OP glede na delovno dobo, delovno 

mesto, delovno okolje in število let mentorstva statistično pomembno razlikujejo, 

in sicer: 

 v številu let mentorstva organizacijama v izjavah, da 

 SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa 

 SUŠ sodeluje v odboru za šolsko prehrano 

 

 v delovni dobi v izjavah, da 

 predsednika volijo le učenci 

 da javno razglasijo rezultate volitev 

 SUŠ sodeluje v odboru za šolsko prehrano  

 predstavniki v OP razvijajo veščine organiziranja 

 v delovnem mestu v izjavah, da 

 se predstavniki preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji 

 vse učence obvestijo o začetku volilne kampanje 
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 se kandidati javno predstavijo 

 kandidati vsem učencem predstavijo svoj program (za kaj se 

zavzemajo) 

 pri SUŠ razvijajo veščine javnega nastopanja 

 OP oblikuje pobude za spremembe programa pouka, dnevov 

dejavnosti… 

 v delovnem okolju: 

 mestno ali vaško okolje v izjavah, da 

• SUŠ posreduje predloge na šolski OP 

• SUŠ o kršenju pravic in dolžnosti učencev obvesti učitelja, 

ravnatelja ali svet šole  

 samostojno delo ali delo v timu (mentorji, ki delajo sami in 

mentorji, ki delajo v timu) v izjavah, da 

• SUŠ zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s 

programom pouka, dnevov dejavnosti, prireditev… 

• SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa 

• se SUŠ povezuje z drugimi organizacijami: Amnesty 

International, UNICEF… 

 večje ali manjše šole v izjavah, da 

• učenci preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji 

• SUŠ sodeluje pri načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov 

dejavnosti… 

• predstavniki v SUŠ razvijajo veščine sodelovanja 

• predstavniki v SUŠ razvijajo veščine organiziranja 

• v OP obravnava predloge učencev, ki se nanašajo na program 

pouka, dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, prireditve… 

• predstavniki v OP razvijajo veščine organiziranja 

 

zaradi česar drugo hipotezo lahko delno potrdimo. 

4.2.3 PREVERJANJE HIPOTEZE 3 

Hipoteza 3 se glasi: 
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Stališča mentorjev in učencev se o delovanju SUŠ in OP statistično pomembno 

razlikujejo. 

 

Stališča mentorjev in učencev se o delovanju SUŠ in OP statistično pomembno 

razlikujejo, in sicer v naslednjih trditvah: 

 

 osnovna naloga SUŠ je oblikovanje skupnosti in medsebojno povezovanje 

vseh na šoli 

 učenci se preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji 

 delovanje šolskega parlamenta je enako pomembno kot delovanje 

občinskega, regijskega in nacionalnega 

 učenci se preko OP usposabljajo za življenje v demokraciji 

 SUŠ sodeluje pri oblikovanju hišnega reda 

 SUŠ načrtuje in organizira zbiralne akcije 

 SUŠ predlaga izboljšave šolskega okolja 

 SUŠ dela na razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov vseh na šoli 

 v SUŠ se po vsaki opravljeni dejavnosti temeljito pogovorijo 

 v SUŠ razvijajo veščine javnega nastopanja 

 v SUŠ razvijajo veščine argumentiranja 

 v SUŠ razvijajo veščine organiziranja 

 OP obravnava predloge o spremembah in dopolnitvah hišnega reda 

 OP obravnava določeno nacionalno temo, takrat MOJE MNENJE O 

DEVETLETKI 

 OP predloge naslovi na svet šole 

 OP predloge posreduje vsem učencem 

 v OP učenci razvijajo veščine javnega nastopanja 

 v OP učenci razvijajo veščine poslušanja 

 v OP učenci razvijajo veščine sodelovanja 

 

zaradi česar tretjo hipotezo lahko delno potrdimo. 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 168

4.3 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA  

4.3.1 POVZETEK ANALIZE VPRAŠALNIKOV, KI SO JIH 

IZPOLNJEVALI PREDSTAVNIKI UČENCEV 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako predstavniki učencev – predsedniki OP 

zaznavajo in doživljajo SUŠ in OP v praksi ter ugotoviti statistično značilne razlike 

med skupinami učencev po starosti, spolu, uspehu in okolju, v katerem se nahaja 

njihova šola. Spodnja tabela prikazuje število statistično značilnih razlik med 

učenci po posameznih skupinah. 

 
Tabela 36: Število statistično značilnih razlik med skupinami učencev 

 
 starost spol uspeh okolje 

namen SUŠ, OP     
volitve 1 1   

delovanje SUŠ   2 1 
veščine SUŠ     

delovanje OP  1 1 2 
veščine OP    1 

Skupaj 1 2 3 4 

 

V naši raziskavi 84,1% predstavnikov učencev meni, da je namen SUŠ v 

oblikovanju skupnosti in medsebojnega povezovanja vseh na šoli, kar zagotavlja 

večjo vzgojno učinkovitost šole. Naloge, ki jih opravljajo predstavniki v SUŠ, so 

vezane predvsem na predstavniške naloge, to so zbiranje, prenašanje predlogov in 

obveščanje. Tudi ostale naloge, zapisane po Pravilniku o….(2004), v večini šol 

opravljajo, čeprav se jih manj kot polovica (pod 50%) dogovarja o pravilih 

skupnega bivanja. Preko SUŠ se trudimo razvijati pozitivne medsebojne odnose, 

vendar se sprašujemo, kako se bodo le-ti izboljšali, če ne spregovorimo o pravilih 

skupnega bivanja, kar je medsebojno tesno povezano. 46,5% učencev pravi, da z 

zunanjimi nevladnimi organizacijami ne sodelujejo. Sodelovanje je največkrat 

verjetno povezano z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki je med drugim 

odgovorna tudi za organizacijo nacionalnega parlamenta (otroški parlament). Pri 

SUŠ učenci najbolj razvijajo sodelovanje, poslušanje in argumentiranje, najmanj pa 
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vodenje in organiziranje. Naloga OP, ki jo opravijo skoraj povsod, je obravnava 

nacionalne teme (94,1%) in druga, posredovanje informacij drugim učencem 

(76,2%). Učiteljski zbor v 71,2% obravnava predloge učencev, svet šole v 62,7%, 

svet staršev pa le v 46,6%.  Učenci so ocenili, da s sodelovanjem v OP razvijajo 

vse veščine, najbolj pa argumentiranje (vse nad 83,9%), poslušanje, sodelovanje, 

javno nastopanje, pogajanje, vodenje in organiziranje. Če primerjamo razvoj veščin 

v SUŠ in OP, so učenci v SUŠ najbolj izpostavili sodelovanje, v OP pa 

argumentiranje, v obeh (v SUŠ in OP) pa najmanj organiziranje. 

 

Postopka volitev predsednika OP učencev v slovenskih šolah ne izpeljejo preveč 

demokratično in transparentno, saj na večini (več kot polovica) šol predsednika po 

izjavah učencev izvolijo javno in ga izvolijo, ne da bi se volilcem predstavil 

osebno, jim predstavili svoj program, ne da bi volitve izpeljala volilna komisija. V 

skladu z demokratičnimi postopki v večini šol (nad 50%) izpeljejo le to, da se 

kandidati sami javijo in da po volitvah javno razglasijo rezultate. Sicer pa mlajši 

(razlika v starosti) učenci, to je 12 – 14 let, bolj zaupajo v demokratični postopek 

volitve kandidata OP kot starejši učenci, ki so morda imeli izkušnjo, da je 

predsedniškega kandidata določil mentor. Tako je bilo prepričanih le 20% mlajših 

učencev in kar 36,9% starejših učencev od 15 – 16 let.  

 

V naši raziskavi se 80,7% učencev strinja, da je namen OP priprava na 

državljanstvo, na življenje v demokraciji. Na tem mestu odkrijemo dve pomembni 

statistično značilni razliki v spolu. 98,8% deklet pravi, da so obravnavali 

nacionalno temo. Naslednja pa, da je 53,2% deklet in samo 33,3% fantov na svojih 

šolah na začetku volilne kampanje predsednika šolskega parlamenta obvestilo o 

dogodku vse učence šole, kar pomeni, da so delovali transparentno.  

 

Po uspehu je bilo kar nekaj razlik. 85,9% odličnjakov preko SUŠ zbirajo predloge 

in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, 

medtem ko 86,3% učencev z dobrim in prav dobrim uspehom bolj zanima šolsko 

okolje. ….  
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Največ razlik je tistih, ki izhajajo iz okolja, to je  med učenci iz mestnih in učenci 

iz vaških šol. 84,5% učencev iz mestnih šol je izjavilo, da naslovijo predloge z OP 

na učiteljski zbor in 57,9% mestnih šol pravi, da naslovijo predloge na svet staršev. 

Le 58,7% učencev iz vaških šol pravi, da naslovijo predloge na učiteljski zbor in 

35,7% učencev iz vaških šol pravi, da jih naslovijo na svet staršev. Na zasedanjih 

OP večinoma razvijajo vse naštete veščine, najbolj pa poslušanje, argumentiranje, 

sodelovanje in javno nastopanje. Učenci iz vaških šol (96,5%) bolj razvijajo 

veščine pogajanja kot učenci mestnih šol (84,7%). V 55,4% mestnih šol po izjavah 

učencev SUŠ sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa, v vaških šolah pa le 39,3%.  

4.3.2 POVZETEK UGOTOVITEV ANALIZE VPRAŠALNIKOV, KI SO JIH 

IZPOLNJEVALI MENTORJI 

 
Namen raziskave je bil ugotoviti tudi, kako mentorji zaznavajo in doživljajo SUŠ 

in OP v praksi ter ugotoviti statistično značilne razlike med skupinami mentorjev 

po spolu, delovni dobi, delovnem mestu, delovnem okolju ter po številu let 

mentorstva. Primerjava po spolu je nesmiselna, saj je bilo le 5 anketirancev 

moškega spola.  

 

Spodnja tabela prikazuje število statistično značilnih razlike med mentorji po 

posameznih skupinah, ki pa jih je nekaj več kot med učenci. 

 
Tabela 37: Število statistično značilnih razlik znotraj skupine mentorjev  

 
 Delovno okolje 

 Št. let 
mentorstva 

Delovna doba Delovno mesto mestno, 
vaško 

tim velikost 
šole 

Namen SUŠ, OP   1   1 
Volitve  2 3    

Delovanje SUŠ 2 1  2 3 1 
Veščine SUŠ   1   2 

Delovanje OP   1   1 
Veščine OP  1    1 

Skupaj 2 4 6 2 3 6 
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Naša raziskava kaže, da se 94,3% mentorjev strinja, da je namen SUŠ v 

oblikovanju skupnosti in medsebojnem povezovanju vseh na šoli, kar zagotavlja 

večjo vzgojno učinkovitost šole. Prav tako jih 91,4% meni, da se preko OP 

usposabljajo za življenje v demokraciji. Slaba petina mentorjev (19,8%) meni, da 

osnovna vloga SUŠ ni v uresničevanju pravic in dolžnosti in 12,2% jih učencev na 

sestankih SUŠ ne seznanja s pravicami in dolžnostmi. Postopek volitev 

predsednika OP poteka z demokratičnega vidika skromno. Na več kot polovici 

šolah predsednika volijo le učenci in javno razglasijo rezultate. Večino nalog SUŠ, 

zapisanih v Pravilniku….(2004) izvajajo, le malo mentorjev (to je 27,4%) pa 

povabi učence k načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti, 48,1% 

mentorjev povabi učence k izdajanju šolskega časopisa in 49,6% mentorjev povabi 

učence v šolski odbor za šolsko prehrano. Mentorji se strinjajo (vse nad 86,8%), da 

z aktivnostjo v SUŠ učenci razvijajo veščine, kot so poslušanje, argumentiranje, 

javno nastopanje, vodenje, organiziranje, pogajanje, najbolj (100%) od vsega pa 

sodelovanje. Na zasedanjih šolskega OP na večini šol (99,1%) obravnavajo 

nacionalno temo, učenci opravljajo predstavniško vlogo v oddelkih (94,3%), 

predloge posredujejo učiteljskemu zboru (86,6%), obravnavajo pravice in dolžnosti 

učencev (82,2%). 74,8% mentorjev je izjavilo, da z učenci premlevajo pravila 

šolskega reda, 57,9% učencev obravnava njihove predloge in pobude v zvezi s 

poukom in dnevi dejavnosti. S predlogi svet staršev seznani le 54,5% mentorjev in 

58,5% jih s predlogi seznani svet šole. Mentorji menijo, da učenci s sodelovanjem 

v OP razvijajo veščine javnega nastopanja, poslušanja, sodelovanja, 

argumentiranja, pogajanja, vodenja in organiziranja (vse nad 87,1%). Če 

primerjamo razvijane veščin pri SUŠ in OP, so mentorji najbolj izpostavili 

sodelovanje v SUŠ in poslušanje v OP, najmanj pa pogajanje v SUŠ in 

organiziranje v OP. 

 

Najmanj razlik (2) je med mentorji z različno dolgim mentorstvom. Mentorji, ki 

mentorstvo opravljajo dlje kot 5 let, bolj pogosto vključujejo SUŠ v več dejavnosti 

v šoli, v odbor za šolsko prehrano (61,7%), k izdajanju šolskega časopisa (61,7%), 

medtem ko tisti mentorji, ki mentorstvo opravljajo manj časa, SUŠ manj pogosto 

vključujejo k omenjenim dejavnostim. 
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Glede na delovno dobo se med mentorji pojavijo 4 razlike. 59,4% mentorjev z 

daljšo delovno dobo (nad 20 let) k volitvam predsednika šolskega parlamenta 

pogosto povabijo še druge zaposlene, po volitvah jih 84,4% javno razglasi 

rezultate. Prav tako 68,5% mentorjev iz te skupine vključuje predstavnike SUŠ v 

odbor za šolsko prehrano. 92,5%  mentorjev z delovno dobo med 6 in 19 let v OP 

najbolj razvija veščino organiziranja. Če povzamemo: v obeh primerih mentorji, ki 

imajo že dolgoletne izkušnje kot mentorji ali so to učitelji z daljšo delovno dobo – 

z dolgoletnimi izkušnjami v šoli, učence pogosteje vključujejo v življenje in delo 

šole kot mlajši kolegi. Učence pogosteje povabijo zraven k soodločanju na 

področju prehrane, k sooblikovanju šolskega časopisa in bolj poudarjajo pomen 

obvladovanja veščine organiziranja.  

 

Razlika med mentorji glede na delovno mesto se je pojavila večkrat, kar pomeni, 

da imajo svetovalni delavci in učitelji različne poglede na namen in vlogo SUŠ in 

OP. 95,5% mentorjev – učiteljev in le 83,7% mentorjev – svetovalnih delavcev 

meni, da se učenci preko SUŠ usposabljajo za življenje v demokraciji. Mentorji - 

učitelji bolj pogosto izvajajo nekatere korake oziroma postopke kandidatov pred 

volitvami, ki jih svetovalni delavci manjkrat: 55,8% mentorjev – učiteljev obvesti 

vse učence o začetku volilne kampanje, kar naredi le 28,9% mentorjev – 

svetovalnih delavcev, 37,2% učiteljev spodbudi kandidate k javni predstavitvi, kar 

naredi le 15,6% mentorjev – svetovalnih delavcev in 34,9% učiteljev kandidate 

spodbudi k predstavitvi njihovih programov, kar naredi le 15,6% mentorjev – 

svetovalnih delavcev. V povezavi s temi dejavnostmi tudi bolj kot svetovalni 

delavci pri učencih razvijajo veščine javnega nastopanja, saj 53,3% mentorjev – 

učiteljev razvija veščine javnega nastopanja, kar je izjavilo le 24,5% mentorjev – 

svetovalnih delavcev.  

 

Največ razlik med mentorji (11) izhaja iz delovnega okolja. Delovno okolje smo 

obravnavali s treh vidikov: vaško in mestno, velikost šole in delo v timu. Vse to so 

zelo pomembni dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto in kvantiteto dela z 

organizacijama učencev. 92,2% mentorjev iz vaških šol upošteva stopenjskost 

participacije, kar pomeni, da učenci preko SUŠ posredujejo predloge na OP. V 

mestnih šolah jih 11,9% ne posreduje predlogov na šolski OP, čeprav je (zapisano 
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tudi v  Pravilniku, 7. čl) OP izvršilni organ SUŠ. 87,3% mentorjev v vaških šolah 

pravi, da učence poduči, kam naj se v primeru kršitev njihovih pravic in dolžnosti 

obrnejo, kar pravi le 76,2% mentorjev iz mestnih šol.  

 

95,2% mentorjev iz večjih šol (nad 401 učencev) meni, da se učenci preko SUŠ 

usposabljajo za življenje v demokraciji. 83,8% mentorjev v manjših šolah (do 299) 

meni enako. V večjih šolah mentorji bolj poudarjajo razvoj veščine sodelovanja 

(64,3% se jih popolnoma strinja) in organiziranja (54,8% se jih popolnoma strinja) 

v SUŠ ter razvoj veščin organiziranja (56,1% se jih popolnoma strinja) v OP. V 

mednarodni raziskavi so se slovenski učenci glede sodelovanja z drugimi učenci 

znašli nad povprečjem, kar pomeni, da smo to veščino kar dobro vpeljali v prakso 

(Torney - Purta idr 2003). V večjih šolah je več učencev, več interesov, več pobud, 

dejavnosti…in v tem primeru je toliko bolj potrebno učence usposabljati za 

samostojno delovanje, pripravo in izvedbo akcij. V praksi torej učenci v večjih 

šolah pogosteje sodelujejo in organizirajo določene dejavnosti. Zanimivo bi bilo še 

preučiti, katere dejavnosti so mentorji imeli v mislih. Na osnovi naše raziskave bi 

lahko sklepali, da imajo na manjših šolah (do 299 učencev) učenci možnost preko 

SUŠ sodelovati pri načrtovanju taborov, ekskurzij, dnevov dejavnosti, kar je 

izjavilo 48,4% mentorjev in prav tako je 81,2% mentorjev iz manjših šol (do 299 

učencev) izjavilo, da obravnavajo na OP predloge učencev o pouku, dnevih 

dejavnosti, prireditev. Tako lahko ugotovimo, da predvsem na manjših šolah 

pogosteje dovolijo participacijo otrok tudi v strokovnem smislu, saj lahko 

sodelujejo pri načrtovanju pouka.  

 

60,5% mentorjev, ki delajo v timu, je izjavilo, da SUŠ sodeluje pri izdajanju 

šolskega časopisa, kar je izjavilo le 38,2% mentorjev, ki delajo sami. 65,3% 

mentorjev, ki delajo v timu je izjavilo, da se SUŠ povezuje z organizacijami, ki se 

zavzemajo za človekove pravice in humanitarno delujejo, kar je izjavilo le 46,4% 

mentorjev, ki ne delajo v timu. Mednarodne raziskave kažejo, da smo v zbiranju 

denarja za humanitarne namene aktivni, saj se nahajamo nad mednarodnim 

povprečjem (Torney - Purta 2003). Lahko bi bili bolj aktivni še v organizaciji za 

človekove pravice, kjer smo bili pod povprečjem (prav tam). 49,1% mentorjev, ki 

delajo sami, pa bolj kot timski, poudarjajo nalogo SUŠ, zapisano v Pravilniku o 
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pravicah in ....(2004), to je zbiranje predlogov in pripomb oddelčnih skupnosti v 

zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, prireditev…, kar je izjavilo le 22,4% 

tistih, ki delajo v timu. Preprosto lahko sklepamo, da mentor, ki je sam na šoli za 

mentorstvo, opravi osnovne naloge SUŠ, tim mentorjev pa dejavnost SUŠ lahko 

širi tudi na druga področja, ki niso zapisana v Pravilniku o pravicah in ....(2004). 

4.3.3 POVZETEK UGOTOVITEV ANALIZE PRIMERJAVE 

VPRAŠALNIKOV, KI SO JIH IZPOLNJEVALI UČENCI IN MENTORJI 

 
Med mentorji in učenci je razlik v stališčih in mnenjih o dejanskem delovanju SUŠ 

in OP kar 32%. Zanimivo je to, da so v vseh primerih, kjer prihaja do statistično 

značilnih razlik, mentorji bolj kot učenci strinjali z določeno trditvijo, razen v eni 

trditvi. 

 
Tabela 38: Število statistično značilnih razlik v trditvah med mentorji in učenci 

 
Sklopi Število trditev Razlike (št) Razlike (v %) 

A osnovni namen SUŠ, OP 7 4 57 

B postopek volitve predsednika OP 12 0 0 

C delovanje SUŠ 17 5 29 

D veščine v SUŠ 7 3 43 

E delovanje OP 9 4 44 

F veščine v OP 7 3 43 

skupaj 59 19 32 

 

Statistično značilne razlike med učenci in mentorji se pojavijo že v prvem sklopu, 

ko smo opredeljevali osnovni namen organizacij. Mentorji so bili bolj kot učenci 

prepričani, da je namen obeh organizacij priprava učencev na demokratično 

življenje, SUŠ ima pa pomembno nalogo v oblikovanju skupnosti ter povezovanju 

vseh na šoli. Mentorji OP bolj pogosto kot učenci na vseh nivojih pripisujejo enako 

velik pomen. Očitno so učenci bolj prepričani, da so zasedanja na nekaterih nivojih 

pomembnejša. 

 

O tem, kaj so o delu, ki ga opravlja SUŠ na šolah, povedali mentorji in kaj učenci, 

se razlikujejo v 29% trditev. V vseh primerih mentorji izražajo večjo prepričanost, 

da SUŠ našteta dela opravlja, medtem ko so jih nekateri učenci prepoznali manj 
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pogosto: sodelovalnje pri oblikovanju hišnega reda, organiziranje zbiralnih akcij, 

predlaganje izboljšav šolskega okolja, delo na razvijanju pozitivnih odnosov na 

šoli,  pogovor po opravljenih akcijah. Naloge SUŠ so bile zapisane v Pravilniku o 

pravicah in ... (2004) in bi morali biti z njimi seznanjeni tako mentorji kot 

predstavniki učencev.  

 

Čeprav so se učenci in mentorji strinjali, da predstavniki s sodelovanjem v SUŠ 

naštete veščine razvijajo, je prišlo med njihovimi navedbami do statistično 

značilnih razlik. Mentorji so bolj pogosto kot učenci trdili, da razvijajo veščine 

javnega nastopanja, argumentiranja in organiziranja. V nalogah, ki jih opravlja OP 

na šoli, je zopet statistično značilna razlika med učenci in mentorji v obravnavi o 

spremembah in dopolnitvah hišnega reda. Več mentorjev kot učencev je izjavilo, 

da so obravnavali nacionalno temo. Glede obveščanja sošolcev o delovanju OP 

menijo, da ni zadostno. Pri trditvah o razvijanju veščin v OP so med mentorji in 

učenci statistično značilne razlike. Mentorji so spet bolj kot učenci prepričani, da s 

sodelovanjem v OP razvijajo veščine javnega nastopanja, poslušanja in 

sodelovanja.  

 

V dobrih 30% se mnenja med mentorji in predstavniki učencev o delovanju 

organizacij v praksi razlikujejo. Razkorak kaže na to, da morda različno pojmujejo 

nekatere izraze, imajo učenci različna pričakovanja, morda niso seznanjeni z 

nekaterimi cilji, pravicami, mentorji premalo interpretiramo, verbaliziramo o ciljih 

delovanja SUŠ in OP. Zanimiva je ugotovitev, da so bili učenci očitno bolj kritični 

kot učitelji, oziroma so učitelji bolj zadovoljni z obstoječim delovanjem obeh oblik 

organiziranosti, saj so vedno (z eno izjemo) trditev ocenili z višjo oceno kot učenci. 

Edina statistično značilna razlika, kjer so učenci izrazili višjo oceno, je prepričanje, 

da svet šole obravnava njihove predloge, več mentorjev kot učencev pa je menilo 

nasprotno, da jih ne. 

 

V postopku volitev predsednika šolskega OP med mentorji in učenci ni bilo razlik. 

 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 176

5.0 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI: 

 
V našem prostoru je po 2. svetovni vojni ves čas prisotno spodbujanje učencev k 

participaciji v družbi. Naša raziskava se je posvetila času po osamosvojitvi, ko je 

Pravilnik o….(1996, 2004) zagotavljal obstoj dveh oblik organiziranosti učencev in 

je predpisoval naloge, ki naj bi jih opravljali. V zaključku predstavljamo ugotovitve 

o razlikah med idejo in prakso o delovanju oblik organiziranosti učencev. 

 

Naša raziskava je pokazala, da učenci in mentorji razumejo razliko med njima. Z 

raziskovanjem o stališčih o osnovni nalogi OP in SUŠ smo prišli do zaključka, da 

je nujno ločevati obe organizaciji in da sta za dobro demokratično šolo pomembni 

obe. SUŠ se ukvarja z dejavnostmi, ki v šoli gradijo pozitivno klimo, povezujejo 

vse ljudi na šoli med seboj, se povezujejo z zunanjimi institucijami, organizirajo 

humanitarne akcije….in tako v šolo vpeljujejo vrednote (solidarnost, skrb, 

medkulturnost), posamezniku nudijo prostor, v katerem se angažirajo in najdejo 

lastno identiteto. V skupnosti se lahko izkažejo tudi učenci, ki izstopajo z 

odklonskim vedenjem ali učenci, ki po učnem uspehu niso najboljši. Čeprav 

raziskava kaže, da so tako učenci kot mentorji jasno izrazili, da poznajo namen 

SUŠ, in to je v oblikovanju skupnosti, medsebojnim povezovanjem vseh na šoli, 

nas lahko skrbi ugotovitev, da slaba petina mentorjev (19,8%) meni, da učenci pri 

SUŠ ne uresničujejo pravic in dolžnosti ter jih 12,2% sploh ne seznanjajo z 

njihovimi pravicami in dolžnostmi. Petina mentorjev, ki učencev ne seznanja s 

pravicami, nastopa avtoritativno in tako ne spodbuja razvoja demokratične 

skupnosti. Spomnimo se, da zanjo velja, da se v skupnosti dogovarjajo o pravilih 

skupnega življenja, rešujejo realne življenjske probleme, posamezniki se 

osamosvajajo od zunanje avtoritete (Kroflič 1997, str. 52). Učitelji bi resnično 

morali biti zelo dobro seznanjeni z Deklaracijo o človekovih pravicah (1948) ter s 

Konvencijo o otrokovih pravicah (2002). Nepoznavanje povezave med pravicami 

in participacijo preko organizacij se izraža z njihovim nestrinjanjem s tem, da se 

učenci preko organizacij seznanjajo s pravicami, vendar pa v nasprotju s tem 

menijo, da se preko organizacij pripravljajo na demokratično družbo. Pravice in 

dolžnosti pomenijo osnovo demokracije, zato se morajo učenci z njimi seznanjati, 

predvsem pa na sestankih SUŠ in OP. OP pa je bolj politična oblika organiziranosti 



    Karlina Strehar 
 

MAGISTRSKO DELO: SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT MED IDEJO IN PRAKSO 
________________________________________________________________________________________ 

 177

v šoli, ki oblikuje in podaja svoje mnenje in predloge o določenih temah iz 

življenja šole ter mladih. Če želimo vzgojiti demokratične državljane, ne bo dovolj 

vzgajati le „o” in „za” demokracijo, pač pa tudi „iz” demokracije, kot sta zapisala 

Novak in Klemenčič (2006). 

 

K bolj solidarni, humani skupnosti prispeva povezovanje z zunanjimi institucijami, 

ki se ukvarjajo s problemi v svetu, s človekovimi pravicami, kar spodbuja moralni 

razvoj, prosocialnost, sočutje, empatijo…učencev (Peček Čuk in Lesar 2009), kar 

po ugotovitvah v naši raziskavi v praksi še ni dovolj prisotno. Šole namreč niso 

preveč pogosto povezane z nevladnimi organizacijami in v prostovoljne dejavnosti 

v skupnosti, kot je pokazala tudi raziskava IEA. V skrbi za okolje smo pa nad 

povprečjem, tako po raziskavi IEA in po izjavah naših anketirancev.  

 

Zaradi različnih razumevanj demokratične šole smo opredelili naše razumevanje in 

zapisali, da demokracija zahteva pravila in jasne meje, spoštovanje pravnih okvirov 

in postopkov, kar je morda v nasprotju z definicijo demokracije, ki poudarja načelo 

enakopravnosti, svobodo izbire. Učenci kaj radi dobesedno razumejo in zahtevajo 

enako razumevanje tudi od odraslih. Seveda pa smo odrasli zavezani načelu 

Konvencije o….otrokovi koristi (2002, 12. in 18. člen), ki pravzaprav pomeni 

izključenost iz določenih področij (Pavlović in Sardoč 2003). Zato demokratična 

šola ni anarhična šola, pač pa šola z jasnimi cilji in dogovorjenimi pravili in hkrati 

varna skupnost, v kateri učenci demokratično participirajo pri nekaterih vprašanjih 

iz življenja in dela šole. Jasno jim moramo razložiti, o katerih lahko razpravljajo in 

odločajo, o katerih ne morejo. 

Zaradi upoštevanja omenjenega načela v korist otrok zagovarjamo tudi tezo o 

vključevanju odraslih, to je vseh zaposlenih v volitve šolskega predsednika OP. 

Učenec, ki predstavlja vse učence šole, naj bo osebnost s pozitivnimi lastnostmi ter 

značilnostmi, ki odlikujejo vodjo. Sam dogodek na ta način pridobi na resnosti in 

teži, izvoljeni predsednik pa nastopi kot vodja in predstavnik šole. 

 

Učenci in mentorji so se strinjali, da vse veščine, ki smo jih nanizali (poslušanje, 

sodelovanje, javno nastopanje, argumentiranje, pogajanje, vodenje in organiziranje) 

razvijajo pri SUŠ in pri OP. Po najbolj pogosti visoki oceni mentorjev in učencev 
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bomo izpostavili sodelovanje v SUŠ. Rezultati naše raziskave se ujemajo z rezultati 

raziskave IEA (Torney – Purta idr 2003, str. 134), kjer so slovenski učenci izjavili, 

da so se v šoli naučili sodelovati z drugimi učenci, razumeti ljudi, ki mislijo 

drugače (pogoj je poslušanje). Ni težko razumeti, da res razvijajo veščine 

sodelovanja v različnih dejavnostih, odborih. Veščina, ki so jo učenci najvišje 

ocenili pri OP, je argumentiranje, mentorji pa so najviše ocenili poslušanje. Tako 

ene kot druge veščine se je potrebno naučiti, očitno so mentorji bolj pozorni na 

poslušanje, učenci pa na argumentiranje. 

 

Ugotovitev, da po spolu predsednikov OP prevladujejo dekleta, ki se vključujejo 

(Hannam 2001) zato, ker so prilagodljiva in bolj sprejemajo šolski etos in običaje 

kot fantje, je v nasprotju z dejanskim udejstvovanjem žensk v političnem življenju. 

V parlamentu (povsod po svetu) prevladujejo moški, ki v mladostništvu niso bili 

motivirani, v odraslosti pa so. Najbrž bi se morali bolj potruditi in v oblike 

organiziranosti povabiti tudi fante. Sicer so prikrajšani za izkušnje, znanje, ki jih 

uspešneje nadgradijo kasneje. K sodelovanju pa bi morali povabiti tudi nadarjene 

učence na vodstvenem in socialnem področju, in sicer iz dveh razlogov: ker smo 

dolžni spoštovati zakonodajo, ki nam nalaga delo z nadarjenimi in drugič, ker bodo 

po vsej verjetnosti ti učenci nekoč zasedli pomembne vodstvene položaje. Takrat 

bomo spoznali, kako smo bili kot učitelji in mentorji uspešni. Delovanje SUŠ in 

OP naj bo torej vključeno v program in delovanje nadarjenih učencev na 

vodstvenem in socialnem področju. Potrebujemo namreč vodje, ki se zavedajo 

pomena skupnosti, tima, sodelovanja, strpnosti, solidarnosti, humanosti, pomena 

naše skupne dediščine še za zanamce, pomena kritičnega razmisleka in moči 

argumentov, soodgovornosti zaradi razvoja dogodkov doma in v svetu ter 

katastrofalnih posledic in učinkov nepravilnih odločitev. 

 

SUŠ in OP, obe pa lahko, vsaka na svoj način, prispevata k demokratični družbi, če 

učenci izkusijo način vodenja, ki predstavlja demokratično šolo. V nalogi smo 

zagovarjali tezo, ki jo podpirajo mnogi avtorji (Devjak idr 2007; Kovač Šebart in 

Krek 2007; Law 2006; Resman 2005, Gril 2010), da naj demokratična šola 

spodbuja liberalnost v mišljenju, toda avtoritarnost v vedenju.  
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Zasedanja OP so na vseh nivojih enako pomembna, čeprav je raziskava pokazala, 

da se v šolah pretežno posvečajo nacioanalemu parlamentu, manj pa notranjim 

vprašanjem v šoli. Zasedanja v šoli urejajo, rešujejo vprašanja v šoli. Zasedanja na 

višjih nivojih omogočajo slišanost učenčevega glasu v lokalnem, regijskem, 

nacionalnem prostoru. Vsak nivo ima svoj avditorij in namen in takrat naj mentorji 

učencem omogočijo, da ga izkoristijo. Tako v šoli urejajo zadeve, ki se tičejo 

skupnega življenja v šoli. Urejanje skupnih zadev vodi k skupnim dogovorom in 

sklepom, ki k realizaciji zavezujejo tako učence kot tudi učitelje. Rezultati niso 

vidni samo v učni uspešnosti, pač pa tudi v večji disciplini, v občutku varnosti in 

pripadnosti skupnosti. Izvedba OP na šoli samo za namen nacionalnega parlamenta 

ni najboljša praksa, saj manj prispeva h kakovosti šole in v manjši meri pripravlja 

učence na aktivno državljanstvo. K boljšim rezultatom participacije učencev bi 

prispevalo več kot le eno zasedanje OP na leto, verjetno vsaj 3. Tako bi tudi učenci, 

ki oblikujejo predloge, lahko sodelovali pri realizaciji in evalvaciji predlaganih 

načrtov.  

 

Glede postopka volitve predsednika v OP nismo zgled demokratičnih šol. Čeprav 

smo večkrat omenjali, da se s konkretno udeležbo učenci naučijo največ, tega v 

praksi ne izvajamo. Šola je še vedno preveč akademsko naravnana, znanje ima 

prednost pred praktičnim delom. Učenci, ki niso soudeleženi v volitvah, ne čutijo 

pripadnosti, soodgovornosti za izvoljenega predsednika. Učenci bi se v 

predsedniški kampanji veliko naučili o volitvah, kandidati bi pa razvijali svoje 

veščine, ko bi poskušali prepričati volivce, da bi glasovali zanje. V oddelkih bi 

tekla široka razprava o kandididatih, o njihovi primernosti, oziroma neprimernosti. 

Tako tudi ne bi prihajalo do dvomov o tem, ali mentorji kar določajo predsednike. 

Postopek volitev, v katerem po naši raziskavi dekleta sodelujejo bolj demokratično 

in transparentno, fantje pa manj, bi moral biti jasen vnaprej in nedvoumen.  

 

Na splošno velja ugotovitev, da so učenci še zelo vodeni v vseh fazah učnega 

procesa, saj raziskava kaže, da učenci dejansko ne sodelujejo pri načrtovanju.  Na 

Hartovi lestvi se najdemo nekje na 4. ali 5 stopnjo. V SUŠ in OP bi pa mentorji 

lahko prepustili več samoiniciativnosti učencem, saj so to njihove oblike 

organiziranosti, v katerih lahko svobodno odločajo o nekaterih zadevah in tudi 
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nosijo posledice svojih odločitev. Naj predlagajo, organizirajo, izpeljejo, na koncu 

reflektirajo o sami dejavnosti. Učenci naj oblikujejo letni delovni načrt SUŠ: 

predlagajo dejavnosti, nosilce, čas izpeljave. Načrt naj visi v kotičku SUŠ, javnosti 

na očeh in naj zavezuje nosilce dejavnosti k realizaciji. Če bi v anketi zastavili 

vprašanja, koliko parlamentov izvedejo v šoli na leto, katere teme obravnavajo, kdo 

predlaga teme, kdo je na parlamentu prisoten, bi o stopnji participacije učencev 

izvedeli še več. Po uveljavitvi spremembe Zakona o osnovni šoli (2007) bi 

povprašali, kako je potekalo oblikovanje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda 

ter tako ugotavljali prisotnost učencev v oblikovanju obeh dokumentov. 

 

Raziskava kaže, da v mestnih šolah (ki so praviloma večje) mentorji bolj sledijo 

formalnim postopkom, to je posredovanje predlogov z zasedanja OP na svet staršev 

in na učiteljski zbor kot v vaških šolah. Nasprotno pa po izjavah mentorjev drži, saj 

so mentorji iz vaških in iz manjših šol izrazili večjo stopnjo participacije učencev 

kot mentorji iz mestnih šol (posredovanje predlogov na OP, obveščanje v primeru 

kršenja pravic, sodelovanje pri načrtovanju dnevov dejavnosti…). V manjših šolah 

šolah je več neformalnih srečanj, tesnejša je povezanost med starši, učenci in 

učitelji, spodbudnejša in varnejša klima ter tesnejša povezanost z okoljem. 

 

Mentorstvo ni vezano na določeno smer strokovne izobrazbe. Naša raziskava kaže, 

da med mentorji prevladujejo svetovalni delavci. Svetovalni delavci imajo različne 

izobrazbe, od socialnih delavcev, psihologov, pedagogov, socialnih pedagogov in 

so bili v času dodiplomskega študija s področja metodike deležni manj izobrazbe 

kot učitelji. Morda je to vzrok za veliko število razlik, ki smo jih z raziskavo 

ugotovili med mentorji – učitelji in mentorji – svetovalnimi delavci. Razlike se 

nanašajo na različno razumevanje namena OP, postopke volitev in razvijanje 

veščin. Vse razlike gredo v prid mentorjem – učiteljem.  

 

Je pomanjkanje znanja s področja metodike morda vzrok vsakoletnih pritožb na 

izobraževanju Zveze prijateljev mladine, ko si udeleženci želijo konkretnih 

napotkov, kako naj se lotijo obravnavave tem? Mentorji, ki želijo učinkovito 

delovati, se morajo sami izobraževati na področjh razvijanja veščin, stalno 

spremljati novosti in spremembe na področju družboslovja. V ta namen obstaja 
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nekaj izobraževanj, s katerimi mentor lahko dopolnjuje svoje znanje, kot so na 

primer debata, kritično mišljenje ter izobraževanja, ki jih ponuja Amnesty 

International. Zelo dobrodošla pa bi bila srečanja, kot so na primer študijske 

skupine za posamezne predmete, na katerih bi si mentorji izmenjali izkušnje in 

primere dobre prakse, simpoziji na temo delovanja mentorjev v osnovni šoli, 

seminarji s praktičnimi vsebinami: kako voditi sestanek, kako učiti učenca voditi 

sestanke, kako naj predstavniki motivirajo sošolce…, o vprašanjih in problemih, s 

katerimi se srečujemo mentorji v praksi. Na tovrstnih izobraževanjih bi se pa 

mentor seznanjal tudi z naborom pristopov, metod, kako voditi, kako predstavnike 

usposabljati na njihovo delegatsko vlogo. 

 

Soočamo se torej s problemom dveh razsežnosti: kako naj deluje mentor in kako 

naj uči predstavnike, da bodo delovali oni. Verjetno res ni sistematičnega 

izobraževanja predstavnikov za določena področja. Zelo dobrodošel bi bil priročnik 

za mentorje s primeri delavnic, kot jih navaja Marentič Požarnik (2000). Lahko bi 

pa bila  izobraževanja vključena v delovanje SUŠ v obliki kratkih tečajev ali 

vikend taborov, npr: osnove debate, osnove retorike, učenje sodelovalnega učenja, 

vodenje sestankov, reševanje konfliktov…Mentor bi lahko za razvijanje naštetih 

veščin izkoristil tudi razne dogodke, v katere bi vključil učence: v okrogle mize, 

srečanje mladih v Državnem zboru… Po svetu (v ameriških šolah) in tudi pri nas 

so v zadnjih desetletjih postale šole bolj akademske in manj razvojne. S tem 

preprečujemo razvoj socialnih veščin in vrednot, ki bi jih kot demokratični 

državljani želeli imeti. Pozitivni rezultati udeležbe v obšolskih dejavnostih 

(McNeal 1999) spodbujajo politično angažiranost, razvijajo dobro samopodobo… 

 

Mentorstvo na isti šoli bi si iz več razlogov moralo deliti več učiteljev. Že starostna 

razlika predstavnikov učencev zahteva prilagojen pristop, zato je dobrodošlo 

sodelovanje učiteljev razredne in predmetne stopnje. Naša raziskava je pokazala, 

da starejši kolegi, po delovni dobi (nad 20 let), opravljajo z učenci širši nabor 

aktivnosti kot mlajši. Skupina mentorjev z delovno dobo med 6 in 19 let (ki je po 

raziskavah Javornik Krečič (2006) najuspešnejša, prav tako po Berlinerjevem in 

Hubermanovem modelu), pa najbolj spodbuja razvijanje veščin organiziranja 

učencev. Zaradi teh razlik med učitelji, ki so povezane z izkušnjami, je pomembno, 
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da učitelji sodelujejo med seboj. Naslednji razlog je delitev dela. Naša raziskava je 

namreč pokazala, da mentorji, ki delajo v timu opravijo več nalog (sodelovanje pri 

šolskem časopisu, sodelovanje z nevladnimi organizacijami).  Ker za mentorje ni 

na voljo izobraževanj, je toliko bolj pomemben kolegialni profesionalizem (Fullan 

in Hargreaves 2000; Resman 2005; Polak 2007). Mentor mora biti pogumen in 

pripravljen na stalno raziskovanje lastne prakse, preizkušanje novosti in po potrebi 

spreminjanje le-te.  

 

V teoretičnem delu naloge smo ugotovili, da je participacija najprej odvisna od 

vodenja ravnatelja in stopnje participacije učiteljev. Učitelji – razredniki so tisti, ki 

vodijo učence, oddelek. Od načina vodenja (demokratično, avtoritarno, 

permisivno) spodbujanja učencev k soodločanju pri načrtovanju in izvajanju pouka 

in spodbujanja učencev k medsebojnemu sodelovanju je odvisna celotna klima na 

šoli. Zelo pomembna je informiranost učiteljev in učencev. Ravnatelj je dolžan 

učitelje obveščati o novostih, spremembah, jih vključevati v soodločanje. Vodenje 

šole se odraža v delu mentorja s SUŠ in OP. Podpora vodstva, učiteljev ter učencev 

dvigneta status in pomen SUŠ in OP. Glede na ugotovitve raziskovalcev (Gril 

2010), da je politična participacija mladih manjša, bi morali več razmišljati o 

ustreznem pristopu, ki bi spodbujal mlade k političnim in družbenim dejavnostim.  

 

Veliko število razlik med učenci in mentorji ter znotraj skupine učencev in znotraj 

skupine mentorjev v izvajanju nalog SUŠ in OP kaže na slabo poznavanje 

Pravilnika o….(2004) ali na to, da je mentor sicer Pravilnik poznal, vendar ni 

zmogel mentorskega dela v obsegu, kot se je pričakovalo od njega. Sedaj, ko 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih...(2004) ni več v veljavi, mentor z učenci 

avtonomno določa obseg in vsebino dejavnosti. To od mentorjev zahteva več 

ustvarjalnosti in samostojnosti. Lahko pa pomeni nasprotno, to je osiromašeno 

delovanje SUŠ in OP. Raziskava, ki smo jo opravili na spletu, kaže na nevarnost 

površne obravnave oblik organiziranosti učencev. Kaj hitro ponekod obe obliki 

združijo v eno, čeprav smo dokazali, da sta za doseganje ciljev vzgoje in 

izobraževanja pomembni obe. Prvo nastajanje in oblikovanje vzgojnih načrtov in 

pravil šolskega reda je mimo, pa vendar je še vedno mogoče dopolnjevati, 

spreminjati tisto, kar se nam zdi potrebno, pa smo morda v procesu nastajanja prvič 
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pozabili. Z nalogo opozarjamo na pomen obstoja obeh oblik organiziranosti 

učencev, na razlike med njima in na razlike v njunem delovanju. Prav tako smo 

poskušali opozoriti na težave, s katerimi se mentorji srečujejo v praksi ter ponudili 

nekaj namigov in rešitev za organiziranost in lažje delo. Preko medijev in 

seminarjev bomo morali še večkrat še poudariti pomen obeh oblik organiziranosti 

za razvoj demokratične šole in družbe. 
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Priloga 1: POROČILO MENTORICE O DELOVANJU SUŠ IN OP 
 
Domžale, 24.6.2008 
 

POROČILO MENTORICE O DELOVANJU SUŠ IN OP V ŠOL. LETU 
2007/08 

 
Delovanje SUŠ in OP v šol. letu 2007/08 bomo bolj temeljito predstavili avgusta, 
ker bomo v naslednjem letu oblikovali vzgojni načrt šole in bosta imeli SUŠ in OP 
pomembno vlogo pri oblikovanju le-tega.  
 
V preteklem letu smo poskušali prispevati k večji bralni pismenosti učencev, zato 
smo uvedli zapisovanje zapisnikov na razrednih urah ter na sestankih skupnosti 
učencev šole.  
 
V preteklem šolskem letu pa smo realizirali še: 

 volitve v šolski parlament 
 zbiralne akcije papirja, igrač in knjig v humanitarne namene (OŠ Železniki, OŠ 

Kabanga v Tanzaniji) 
 teden prijateljstva 
 izdelovanje nakita za sejmarjenje in sodelovanje na sejmarjenju 
 prednovoletno okraševanje šole 
 udeležba natečaja NEDISKRIMINACIJA - likovna 
 oblikovanje programa dela SUŠ in posameznih odborov 
 udeležba na taboru Amnesty International v Komendi 
 obravnava nacionalne teme: ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH 
 delavnice ob dnevu Zemlje: filozofija za otroke: obravnava sestavkov: Zemlja – 

naš dom in Mladi radovednež pod nebesnim svodom 
 organizacija športne tekme med učitelji in učenci 
 povalentinov ples s programom 
 oblikovanje prispevka k vzgojnemu načrtu 
 udeležba na medobčinskem parlamentu 
 udeležba predstavnikov na okrogli mizi o PROBLEMIH SODOBNE OSNOVNE 

ŠOLE 
 aktivnosti odbora za prehrano – poskusimo evropske jedi v okviru projekta 

Pomladni  dan 
 organiziranje raziskave in okrogle mize o subkulturah med mladimi 
 srečanje mladih v Državnem zboru. 

 
Z anketnim vprašalnikom smo raziskali poglede razrednikov na delovanje SUŠ in 
jih primerjali s pogledi učencev. Rezultate bomo predstavili na avgustovski seji 
učiteljskega zbora. Vsi menijo, da je delovanje SUŠ in OP zelo pomembno, vendar 
učenci še vedno pogrešajo podporo razrednikov in sošolcev. 
 
                         Karlina Strehar 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za mentorje 

 
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica, mentor, mentorica skupnosti učencev šole in šolskega 
otroškega parlamenta! 
 
Sem učiteljica in mentorica otroškega parlamenta v osnovni šoli in že dlje časa me zanima, kako učenci 
sodelujejo v svojih šolah v Sloveniji. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in rešite anonimno anketo. 
Po končani raziskavi Vam na Vašo željo predstavim rezultate. 
 
PROSIM, DA OZNAČITE SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINJANJE S SPODNJIMI  
TRDITVAMI.   

 
  

trditev 
sploh se ne 

strinjam 
ne strinjam 

se 
ne morem se 

odločiti 
strinjam 

se 
popolnoma 
se strinjam 

1 S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjajo  na sestankih skupnosti učencev 
šole. 

     

2 S pravicami in dolžnostmi se učenci 
seznanjajo na zasedanjih šolskega otroškega 
parlamenta. 

     

3 Osnovna vloga skupnosti učencev šole (SUŠ) 
je oblikovanje skupnosti in medsebojno 
povezovanje vseh na šoli. 

     

4 Osnovna vloga SUŠ je uresničevanje pravic in 
dolžnosti učencev. 

     

5 Učenci se preko SUŠ  usposabljajo za življenje 
v demokraciji. 

     

6 Delovanje šolskega parlamenta je enako 
pomembno kot delovanje občinskega, 
regijskega, nacionalnega parlamenta. 

     

7 Učenci se preko otroškega parlamenta (OP) 
usposabljajo za življenje v demokraciji. 

     

 
8.  Obkljukajte aktivnosti, ki jih izvajate v šoli v zvezi z volitvami predsednika  šolskega parlamenta: 

 
aktivnosti da ne 

Obvestimo vse učence o začetku volilne kampanje.   
Predsedniški kandidati se sami javijo.   
Predsedniškega kandidata določi mentor.   
Kandidati se javno predstavijo (plakat, po ozvočenju, osebno…).   
Kandidati vsem učencem predstavijo svoj program  (za kaj se zavzemajo).   
Ustanovimo volilno komisijo.   
Predsednika določi mentor.   
Predsednika volijo le učenci.   
Predsednika volijo tajno – z volilnimi lističi.   
Predsednika volijo javno - z dvigom rok.   
Pripravimo volišče – prostor za volitve.   
Javno razglasimo rezultate.   
Drugo:    

 
 

PROSIM, DA OZNAČITE SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINJANJE S SPODNJIMI TRDITVAMI, KI SE 
NANAŠAJO NA DELOVANJE SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE OZIROMA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV – SUŠ. 
 
 
PREDSTAVNIKI SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE 
(SUŠ): 

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti strinjam se popolnoma 

se strinjam 

9 zbirajo predloge in pripombe oddelčnih 
skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov 
dejavnosti, prireditev…, 

     

10 posredujejo predloge na šolski otroški 
parlament, 

     

11 sodelujejo pri načrtovanju taborov, ekskurzij,      
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dnevov dejavnosti…, 
12 spremljajo uresničevanje pravic in dolžnosti 

učencev (varnost, preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, 
spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…), 

     

13 o kršenju pravic in dolžnosti učencev obvestijo 
učitelja, ravnatelja ali svet šole, 

     

14 organizirajo šolske prireditve in na njih 
sodelujejo, 

     

15 sodelujejo pri oblikovanju hišnega reda,      
16 sodelujejo pri izdajanju šolskega časopisa,      
17 sodelujejo v šolskem odboru za šolsko 

prehrano, 
     

18 obveščajo učence o svoji dejavnosti,      
19 načrtujejo in organizirajo zbiralne akcije,      
20 predlagajo izboljšave šolskega okolja,      
21 predlagajo pohvale, nagrade in priznanja 

učencem, 
     

22 izvolijo predstavnike v šolski parlament,      
23 delajo na razvijanju pozitivnih medsebojnih 

odnosov med vsemi na šoli, 
     

24 se povezujejo z drugimi organizacijami: 
Amnesty International, UNICEF…, 

     

25 Po vsaki opravljeni dejavnosti se o njihovem 
delu temeljito pogovorimo. 

     

 
 

PREDSTAVNIKI V SUŠ RAZVIJAJO VEŠČINE sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem 
se odločiti 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

26 javnega nastopanja,      
27 argumentiranja,      
28 poslušanja,      
29 pogajanja,      
30 vodenja,      
31 sodelovanja,      
32 organiziranja (akcij, prireditev, razgovorov…).      

 
 
PROSIM, DA OZNAČITE SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINAJANJE S SPODNJIMI TRDITVAMI, KI SE 
NANAŠAJO NA DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA – OP. 
 
UČENCI NA ZASEDANJIH OTROŠKEGA 
PARLAMENTA (OP): 

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem 
se odločiti 

strinjam se popolnoma se 
strinjam 

33 obravnavajo predloge učencev, ki se nanašajo 
na program pouka, dneve dejavnosti, tabore, 
ekskurzije, prireditve…, 

     

34 oblikujejo pobude za spremembe programa 
pouka,  dneve dejavnosti, tabore, ekskurzije, 
prireditve…, 

     

35 obravnavajo predloge o spremembah in 
dopolnitvah  hišnega reda, 

     

36 obravnavajo kršitve pravic in dolžnosti 
učencev (varnost, preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, svoboda, 
spoštovanje, izpolnjevanje obveznosti…), 

     

37 obravnavajo določeno nacionalno temo-letos 
MOJE MNENJE O DEVETLETKI. 

     

 
 
 
UČENCI PREDLOGE Z OP: 

38 naslovijo na svet šole,      
39 naslovijo na svet staršev,      
40 naslovijo na učiteljski zbor,      
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41 posredujejo vsem učence šole.      
PREDSTAVNIKI V OP RAZVIJAJO 
VEŠČINE 

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem se 
odločiti 

strinjam 
se 

popolnoma se 
strinjam 

42 javnega nastopanja,      
43 argumentiranja,      
44 poslušanja,      
45 pogajanja,      
46 vodenja,      
47 sodelovanja,      
48 organiziranja.      
 

 
Na koncu Vas prosim za nekaj podatkov. Obkrožite ustrezni odgovor oziroma ga dopolnite, prosim. 
 

1. Ste   a. moškega spola     b. ženskega spola. 
 

2. Za Vami je ____________ let delovne dobe. 
 

3. Šola, v kateri ste zaposleni, se nahaja pretežno v a) vaškem okolju  b) mestnem okolju 
 

4. Na Vaši šoli je približno _____________ učencev. 
 

5. Vaše delovno mesto je: 
a. učitelj-ica razrednega pouka 
b. učitelj-ica predmetnega pouka 
c. svetovalno delo 
d. drugo: __________________ 

 
6. Ste mentor-ica: 
a. šolskega otroškega parlamenta 
b. skupnosti učencev šole 
c. obojega: skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta 

 
7. Koliko let ste mentor-ica? ______________ 

 
8. Koliko mentorjev na Vaši šoli se ukvarja s SUŠ (skupnostjo učencev šole) in OP (otroškim 

parlamentom)? ___________  
 

Ali mi želite še kaj sporočiti? ______________________________________________ 
Najlepša hvala za sodelovanje.        
      KARLINA STREHAR 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za učence – predstavnike 
 
Spoštovani učenec-ka - predstavnik-ica učencev v otroškem parlamentu! 
 
Sem učiteljica in mentorica otroškega parlamenta v osnovni šoli in že dlje časa me zanima, kako učenci 
sodelujete v svojih šolah v Sloveniji. Prosim te, da si vzameš nekaj časa in pazljivo rešiš anonimno 
anketo.  
 
PROSIM, DA OZNAČIŠ SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINJANJE S SPODNJIMI  
TRDITVAMI. 

 
  

trditev 
sploh se ne 

strinjam 
ne strinjam se ne morem se 

odločiti 
strinjam se popolnoma 

se strinjam 
1 S pravicami in dolžnostmi se 

učenci seznanjamo na sestankih 
skupnosti učencev šole. 

     

2 S pravicami in dolžnostmi se 
učenci seznanjamo na zasedanjih 
šolskega otroškega parlamenta. 

     

3 Osnovna vloga skupnosti 
učencev šole (SUŠ) je 
oblikovanje skupnosti in 
medsebojno povezovanje vseh 
na šoli. 

     

4 Osnovna vloga SUŠ je 
uresničevanje pravic in dolžnosti 
učencev. 

     

5 Učenci se preko SUŠ  
usposabljamo za življenje v 
demokraciji. 

     

6 Delovanje šolskega parlamenta 
je enako pomembno kot 
delovanje občinskega, 
regijskega, nacionalnega 
parlamenta. 

     

7 Učenci se preko otroškega 
parlamenta (OP) usposabljamo 
za življenje v demokraciji. 

     

 
 
 
 

8. Obkljukaj aktivnosti, ki jih izvajate v šoli v zvezi z volitvami predsednika šolskega    parlamenta: 
 
 

aktivnosti da ne 
Obvestimo vse učence o začetku volilne kampanje.   
Predsedniški kandidati se sami javijo.   
Predsedniškega kandidata določi mentor.   
Kandidati se javno predstavijo (plakat, po ozvočenju, osebno…).   
Kandidati vsem učencem predstavijo svoj program  (za kaj se zavzemajo).   
Ustanovimo volilno komisijo.   
Predsednika določi mentor.   
Predsednika volimo le učenci.   
Predsednika volimo tajno – z volilnimi lističi.   
Predsednika volimo javno - z dvigom rok.   
Pripravimo volišče – prostor za volitve.   
Javno razglasimo rezultate.   
Drugo:    
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PROSIM, DA OZNAČIŠ SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINJANJE S SPODNJIMI TRDITVAMI, KI SE 
NANAŠAJO NA DELOVANJE SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE OZIROMA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV 
– SUŠ. 
 
PREDSTAVNIKI SKUPNOSTI 
UČENCEV ŠOLE (SUŠ):

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem se 
odločiti 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

9 zbiramo predloge in pripombe 
oddelčnih skupnosti v zvezi s 
programom pouka, dnevov 
dejavnosti, prireditev…, 

     

10 posredujemo predloge na šolski 
otroški parlament, 

     

11 sodelujemo pri načrtovanju 
taborov, ekskurzij, dnevov 
dejavnosti…, 

     

12 spremljamo uresničevanje pravic 
in dolžnosti učencev (varnost, 
preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, 
svoboda, spoštovanje, 
izpolnjevanje obveznosti…), 

     

13 o kršenju pravic in dolžnosti 
učencev obvestimo učitelja, 
ravnatelja ali svet šole, 

     

14 organiziramo šolske prireditve in 
na njih sodelujemo, 

     

15 sodelujemo pri oblikovanju 
hišnega reda, 

     

16 sodelujemo pri izdajanju 
šolskega časopisa, 

     

17 sodelujemo v šolskem odboru za 
šolsko prehrano, 

     

18 obveščamo učence o svoji 
dejavnosti, 

     

19 načrtujemo in organiziramo 
zbiralne akcije, 

     

20 predlagamo izboljšave šolskega 
okolja, 

     

21 predlagamo pohvale, nagrade in 
priznanja učencem, 

     

22 izvolimo predstavnike v šolski 
parlament, 

     

23 delamo na razvijanju pozitivnih 
medsebojnih odnosov med 
vsemi na šoli, 

     

24 se povezujemo z drugimi 
organizacijami: Amnesty 
International, UNICEF…, 

     

25 Po vsaki opravljeni dejavnosti se 
o svojem delu temeljito 
pogovorimo. 

     

 
PREDSTAVNIKI V SUŠ 
RAZVIJAMO VEŠČINE:

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem se 
odločiti 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

26 javnega nastopanja,      
27 argumentiranja,      
28 poslušanja,      
29 pogajanja,      
30 vodenja,      
31 sodelovanja,      
32 organiziranja (akcij, prireditev, 

razgovorov…). 
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PROSIM, DA OZNAČIŠ SVOJE STRINJANJE OZIROMA NESTRINAJANJE S SPODNJIMI TRDITVAMI, KI SE 
NANAŠAJO NA DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA – OP. 
 
UČENCI NA ZASEDANJIH 
OTROŠKEGA PARLAMENTA 
(OP): 

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem se 
odločiti 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

33 obravnavamo predloge učencev, 
ki se nanašajo na program 
pouka, dneve dejavnosti, tabore, 
ekskurzije, prireditve…, 

     

34 oblikujemo pobude za 
spremembe programa pouka,  
dneve dejavnosti, tabore, 
ekskurzije, prireditve…, 

     

35 obravnavamo predloge o 
spremembah in dopolnitvah  
hišnega reda, 

     

36 obravnavamo kršitve pravic in 
dolžnosti učencev (varnost, 
preverjanje, ocenjevanje, 
disciplina, pomoč, sodelovanje, 
svoboda, spoštovanje, 
izpolnjevanje obveznosti…), 

     

37 obravnavamo določeno 
nacionalno temo-letos MOJE 
MNENJE O DEVETLETKI. 

     

 
UČENCI PREDLOGE Z OP: 

38 naslovimo na svet šole,      
39 naslovimo na svet staršev,      
40 naslovimo na učiteljski zbor,      
41 posredujemo vsem učencem 

šole. 
     

 
PREDSTAVNIKI V OP 
RAZVIJAMO VEŠČINE: 

sploh se ne 
strinjam 

ne strinjam se ne morem se 
odločiti 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

42 javnega nastopanja,      
43 argumentiranja,      
44 poslušanja,      
45 pogajanja,      
46 vodenja,      
47 sodelovanja,      
48 organiziranja.      

 
 
Na koncu te prosim za nekaj podatkov o sebi in o tem od kod prihajaš. Obkroži ustrezni odgovor 
oziroma ga dopolni, prosim. 
 

1. Sem:  a. fant   b. dekle 
 
2. Obiskujem ___________ razred.  
 
3. Star-a sem _______let in _________ mesecev. 
 
4. Moja šola se nahaja pretežno v    a) vaškem okolju       b) mestnem okolju 
                                                                   
5. Moj splošni učni uspeh v lanskem šolskem letu je bil  ____________ 
 
 

Ali mi želiš še kaj sporočiti?______________________________________ 
 
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE.      
          

KARLINA STREHAR 


